
Leif Grundberg

Medeltid i centrum
Europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer



Medeltid i centrum



A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Archaeology 2006
University of Umeå
Department of Archaeology and Sámi Studies

Medieval in focus
Europeanization, historiography and the use of cultural heritage in the cultural environ-
ments of Norrland 
Leif Grundberg

AbstrAct

This thesis aims to shed light upon three related research areas with the medieval period at their 
core: medieval Europeanization, the historiography of medieval places, the importance of the 
cultural environment and medieval period for the present day. By these means several current 
research angles are integrated within medieval research, the history of science and cultural her-
itage research. Six investigations of medieval central places in Ångermanland and Medelpad in 
northern Sweden are used to exemplify these issues. The use of hermeneutic theory emphasises 
the relationship between the present day community, the individual and the interpretation of 
history.

The sites presented in the thesis represent the entire medieval period from the 11th Century 
to the start of the 16th Century. Two of them – Kvissle chapel and “Skelettåkern” (=The Skeleton 
Field) in Björned – functioned as private Christian churches or graveyards; two were important 
harbours – Sankt Olofshamn (=Saint Olof’s Harbour) and Kyrkesviken (=Church bay); two func-
tioned as military castles or fortifications – Styresholm/”Pukeborg” and Bjärtrå stronghold. In 
addition to these, four medieval stone parish churches have been examined: the old church at 
Alnö in Medelpad, and the churches of Torsåker, Boteå and Grundsunda in Ångermanland.

The Europeanization of Norrland is discussed with reference to aspects such as religious tran-
sition and parish formation, monetarization and changes in household structure, trade speciali-
zation and administrative territorialization. Central places have played an important role in this 
process.

Historiography illuminates how, and in which contexts, knowledge and understanding of his-
tory and medieval central places has developed and been communicated. This includes the use 
of place names and the oral narration of history, authorship and scientific research into local his-
tory. A number of primary school teachers, adult education college (‘folk high school’) teachers 
and priests were particularly important for the growth of local historical research around the 
turn of the 20th century.

The use of cultural heritage is illustrated with a discussion of how the medieval cultural envi-
ronments in Ångermanland and Medelpad have been interpreted and used in recent years. This 
includes aspects such as signposting, teaching and research activities, mass media attention, 
amateur history plays and similar performances, and the formation of various types of society.

These three aspects of Norrland’s medieval period, together with the use of a cultural herit-
age perspective, form a broader holistic picture of the social role of scientific research and the 

cultural environment, where local interest in history is important for regional development.

Key words : medieval, central places, Norrland, Ångermanland, Medelpad, hermeneutics, Eu-

ropeanization, historiography, local history research, cultural heritage, use of history, cultural 

environment, regional development.
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Förord

för mig hänger det ihop; historien och de många föregångarnas historiska 
skildringar, de historiska föremålen med sina inneboende berättelser, de muntligt 
traderade kunskaperna, de betydelsebärande platserna i landskapet, sökandet ef-
ter kunskap, engagemanget för den egna livsmiljön och inte minst strävan efter en 
förnuftig och hållbar utveckling. I min värld hör med andra ord den vetenskapliga 
nyfikenheten, det lokalhistoriska intressset och det samtida samhällsengagemanget 
samman med tillvaron i stort och kan därför inte separeras.

Därför ser den här avhandlingen ut som den gör. Men visst, det hade onekligen 
varit enklare att välja ett mer avgränsat avhandlingsämne, behandla det ur bara 
ett perspektiv och avsluta arbetet så fort som möjligt. Livets tillfälligheter och jag 
själv ville dock annorlunda. Någon har sagt att vi Grundbergare är särskilt nyfikna 
av oss och i mitt fall har detta fått konsekvenser. Under alla de år som jag haft av-
handlingen i tankarna har jag nämligen haft förmånen att få verka inom många olika 
delar av kulturarvsområdet. Därigenom har jag fått möjlighet att betrakta, delta i 
och ta del av historieengagemang och kulturmiljöarbete ur en rad olika synvinklar. 
Dessa erfarenheter har varit ovärderliga på många sätt och förhoppningsvis kan en 
del komma till uttryck i denna bok. Erfarenheterna har skapat den uppfattning om 
kulturarvets och historieengagemangets betydelse som jag kommer att återkomma 
till i bokens första kapitel.

Den största fördelen med att ha verkat inom många olika områden är dock mö-
tena med alla de människor och kollegor som jag lärt känna genom åren i olika för-
eningar och organisationer, i kontakter med näringslivet, på universitet och museer 
och inom myndighetsvärlden. Det är inte möjligt att räkna upp och tacka var och 
en för allt de har bidragit med i olika sammanhang, men några måste jag trots allt 
nämna.

För en tonåring från Huddinge vars historiska intresse för rötterna och hembyg-
den i Ångermanland väckts redan i unga år, blev mötet med Arne Söderström och 
Christer Westerdahl vid det då nyöppnade museet i Örnsköldsvik ett fantastiskt 
välkomnande in i den kulturhistoriska musei- och forskarvärlden. En lika positiv 
första bild fick jag snart av universitetsvärlden genom kontakten med ångermanlän-
ningen och Norrlandsforskaren Lars-Erik Edlund vid Umeå universitet. En bättre 
start inför studie- och yrkeslivet än mötet med dessa sinsemellan så olika personlig-
heter kan man knappast tänka sig. Här grundlades ett förhållningssätt till kultur-
historien där vikten av ett nära och förtroendefullt förhållande mellan den akade-
miska och den ideella forskningen i all sin bredd betonades. En viktig erfarenhet i 
samma riktning fick jag så småningom genom engagemang inom hembygdsrörelsen, 
där ordföranden i Grundsunda hembygdsförening Sture Forsberg var en särskilt 
jordnära och stöttande person.

Mitt förhållningssätt till kulturarvet fördjupades under studietiden på Kultur-
vetarlinjen i Umeå som under Per-Uno Ågrens framsynta ledning var inriktad mot 
museer och kulturminnesvård. Synen på kulturmiljöarbetet som något mycket bre-
dare än bara ämnesmässig fack- och forskarkunskap blev tydlig. Ämnesstudierna 
bestod bland annat av etnologi och arkeologi vars institutioner leddes av Phebe 
Fjellström och Evert Baudou, bägge pionjärer inom den kulturhistoriska Norrlands-
forskningen. Arkeologin blev tidigt huvudämne och under några intensiva säsonger 
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introducerades jag i fältarkeologins grunder av erfarna arkeologer som Noel Broadbent 
och Per Ramqvist genom medverkan i deras respektive forskningsprojekt. Pelle blev 
också min handledare under den första tiden av avhandlingsarbetet. Tidigt fick jag 
möjlighet att medverka i och själv driva flera forskningsprojekt kring norrländsk medel-
tid som nu bildar grunden för avhandlingen; Risöfjärdsprojektet, Styresholmsprojektet 
och projektet Centralort i norr.

Forskningsprojekten har letts av Länsmuseet Västernorrland, Umeå universitet och 
Örnsköldsviks museum, i Styresholmsprojektets fall i nära samarbete med Hola folk-
högskola. Huvudfinansiärer har varit Stiftelsen Björkå AB fornminnesfond respektive 
Axel och Margaret Ax:son Johnssons stiftelse. Projekten har på olika sätt stöttats av 
bland andra Kempestiftelserna, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien, Berit Wallenbergs stiftelse, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västernorr-
land, Länsarbetsnämnden i Västernorrland samt kommunerna i Örnsköldsvik, Kram-
fors och Sundsvall.

Jag vill särskilt tacka alla de som på olika sätt har medverkat i samband med de 
olika utgrävningarna. Inom Risöfjärdsprojektet och Centralort i norr gäller det först 
och främst Lisette Eriksson och Päivi Kontio, Björn Oscarsson, Anette Glöde, Ywonne 
Hallén, Anna Ekenberg och Ulrika Jönsson, men också många ortsbor och andra in-
tresserade. Särskilt viktigt har Styresholmsprojektet varit, som under ett decennium 
blev något av en livsstil under sommarkurserna vid Hola folkhögskola. Samarbetet med 
mina kollegor och vänner i projektledningen, arkeologen Anders Wallander, histori-
kern Nils Blomkvist och kulturgeografen Jan Stattin har haft avgörande betydelse för 
mitt förhållningssätt till den tvärvetenskapliga forskningen och dess roll i samhället. 
Detta hade inte varit möjligt utan alla intressanta kursdeltagare, studenter, arkeologer 
och andra som genom åren gjort projektet till en fantastisk upplevelse. Till de särskilt 
betydelsefulla personerna hör Mats Ohlsson, Janne Björkman, Maria Nordlund, Gun-
nar Rydström, Göte Salomonsson, Per-Erik Egebäck, Tommy Puktörne, Bengt Edgren 
och flera andra. På Hola träffade jag också Barbro Hårding som sedan dess varit den 
viktigaste personen för mig i alla sammanhang.

Som osteolog har Barbro gjort analyserna av allt benmaterial från undersökningarna. 
Hon har därmed också varit huvudperson i det särskilda analysprojekt som avknoppats 
som en följd av Styresholmsprojektets undersökningar i Björned. I detta arbete har 
dessutom Kerstin Lidén och Anders Götherström vid Arkeologiska forskningslabora-
toriet i Stockholm samt läkaren Ido Leden och tandläkaren Verner Alexandersen varit 
viktiga medarbetare. I samband med de olika utgrävningarna har också en lång rad an-
dra personer bidragit med analysinsatser av skilda slag. De miljöarkeologiska undersök-
ningarna har under Roger Engelmarks och Johan Linderholms ledning huvudsakligen 
genomförts vid Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå och bland annat resulterat i flera 
studentuppsatser. För avhandlingens frågeställningar har i synnerhet Magnus Elfwen-
dahls analyser av keramikmaterialet och Kenneth Jonssons numismatiska studier varit 
betydelsefulla, liksom Leif Markströms och andras hjälp i samband med de dendrokro-
nologiska undersökningarna. En rad andra personer som varit behjälpliga med analyser 
eller med upplysningar och idéer kommer att nämnas i samband med redovisningen av 
resultaten.

På ett mer allmänt plan har de formella och informella nätverken med kollegor inom 
medeltids- och centralortsforskningen varit värdefulla. Särskilt stor roll har personer 
som Mats Mogren, Stefan Brink, Lars Ersgård, Ann Catherine Bonnier, Anders Hug-
gert, Mathias Bäck, Johan Anund med flera andra spelat. 

Under de år jag ägnat mig åt forskningen har jag har haft förmånen att arbeta på 
Örnsköldsviks museum, Länsmuseet Västernorrland, Museiverket i Helsingfors, 
Umeå universitet, Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar 
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(UV Mitt), Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Verkssekretariatet vid Riksantikva-
rieämbetet, Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) samt Statens 
maritima museer. Jag vill rikta ett gemensamt tack till alla vänner och kollegor på 
dessa arbetsplatser. Bredden i arbetsuppgifter, de olika förutsättningarna samt mö-
tena med de många kollegorna har självfallet varit betydelsefullt för min syn på kul-
turarvsarbetet. Det är självklart att museiarbete, antikvarisk handläggning, miljökon-
sekvensbeskrivningar, fornminnesinventering, exploateringsutgrävningar, akademisk 
undervisning, forskning och folkbildning, myndigheters verksamhetsutveckling och 
arbete med strategier och omvärldsanalyser samt propositionsskrivande ger helt olika 
och kompletterande perspektiv. Ska jag nämna några som jag haft ett särskilt stimu-
lerande och utvecklande samarbete med under många år inom myndighetsvärlden så 
måste det bli mina vänner Inger Liliequist och Robert Olsson.

Avhandlingsskrivandet har kunnat bedrivas tack vare tjänstledigheter från Läns-
styrelsen i Västernorrland och Riksantikvarieämbetet, först inom ramen för en dok-
torandtjänst vid Umeå universitet och i slutskedet genom generöst stöd från Gun-
nar och Birgitta Nordins fond (Vitterhetsakademien). Publiceringen av avhandlingen 
har möjliggjorts genom frikostiga bidrag från Kempestiftelserna, Kungl. Skytteanska 
Samfundet, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Björkå AB forn-
minnesfond samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län. För hjälp med illustrationer 
och bilder genom åren tackar jag i synnerhet Lars Högberg samt fotograferna Göran 
Omnell på Örnsköldsviks museum och Björn Grankvist på Länsmuseet Västernorr-
land. Ett särskilt tack vill jag rikta till Jonas och Ola Lundqvist på Hugin & Munin 
Kulturinformation för det professionella layoutarbetet och till Phil Buckland för den 
snabba hjälpen med översättningar.

Under de senaste helt avgörande årens arbete med avhandlingen har Evert Baudou 
varit min handledare och vän. Våra många gemensamma intresseområden har gjort att 
vi aldrig haft brist på samtalsämnen under de regelbundna mötena, dels i Stockholm, 
dels hemma hos Evert och Gunnel i Umeå. Jag har svårt att tänka mig en mer hängi-
ven handledare än den som ringer kl. � på nyårsdagens morgon för att diskutera ett 
avhandlingsavsnitt som han gått och grunnat på... Tack Evert för ditt engagemang, din 
förståelse och ditt stöd!

L

Men har jag inte glömt en inspirationskälla? Allt jag nämnde i de inledande raderna 
finns ju faktiskt där; historien och förfädernas hävdaböcker i Krönikerummet, kleno-
derna som förvaras i Stora skattkammaren, sägnerna och visdomen som förmedlas av 
historieberättaren ”gamle Moz”, kulturmiljöerna kring platser som Viskande skogen 
och Keela-Wees gyllene strand, det spännande utforskandet av historien och omvärl-
den och så förstås den goda viljan och strävan efter utveckling med förstånd. Ja, inte 
en så tokig helhet, även om världsbilden i serievärlden precis som inom forskningen är 
präglad av sin tid och sina fördomar. Jag tänker förstås på Lee Falks sjuttio år gamla 
skapelse som följt mig alltsedan barnaåren. Legenden lever…

L

Sist men allra mest går mina tankar till min familj och mina föräldrar – pappa Ragne 
som tyvärr aldrig fick se denna bok och mamma Maj – vilka alltid helhjärtat och förbe-
hållslöst har stått bakom mig i alla sammanhang.

Banafjäl och Fillingen, Gävle och Stockholm
Augusti/september 200�
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människor förhåller sig alltid på ett eller annat sätt till historien 
och den egna livsmiljön. För att kommunicera med andra människor knyter vi an 
till platser, personer och händelser med hjälp av namn, föremål och berättelser. 
Att försöka förstå och förklara företeelser i vår omgivning är ett viktigt inslag i 
tillvaron. Låt mig ta ett exempel som har betydelse för mitt eget förhållningssätt 
till historien och kulturmiljön. 

I min pappas föräldrahem i byn Banafjäl i Grundsunda socken i norra Ånger-
manland finns en järnring som har en alldeles speciell roll i byns historia. Det 
är en handsmidd ring som är ca 14 centimeter i diameter och som i början av 
1900-talet användes som lås i en grind över en byväg. Det berättas att ringen 
ursprungligen kommer från en båt som en gång för mycket länge sedan, då byn 
sägs ha haft det vackra namnet Fagerby, skall ha kommit ända in till byn i den nu 
sedan länge uppgrundade Banafjälsfjärden. En julmorgon när byborna var på väg 
till kyrkan, förmäler sägnen, fick de se en skuta stäva in mot byn. Byborna vände 
då tillbaka vid en liten backe på den gamla Kyrkvägen – därefter alltjämt kallad 
Vändbacken – och dräpte besättningen på skutan och rövade vad som fanns där. 
Hädanefter fick byn heta Banafjäl. Så har folktraditionen förklarat det märkliga 
ortnamnet Banafjäl, som man satt i samband med ordet banemän/mördare. I 
berättelserna och det kollektiva historiska medvetandet är det järnringen som 
tillsammans med platser och ortnamn bär vittnesbörd om den dramatiska hän-
delsen i byns historia.

 Det berättas också att tre bönder skall ha bott i denna Fagerby när den första 
kyrkan i socknen började byggas på byskogen mot Ultrå. På denna plats som 
heter Kyrkesviken finns ännu grunden kvar till den kyrka som enligt traditionen 
aldrig blev färdigbyggd. Ortnamn och fantastiska berättelser med koppling till 
kyrkklockor och kyrkobygget vittnar om vilken betydelse platsen och historien 
haft för människor. Gång på gång har platsen sedan 1800-talets början besökts 
och studerats av arkeologer, hembygdsforskare och andra intresserade som på 
olika sätt har bidragit till att föra vidare, utveckla och förnya platsens betydelse 
och roll i historien. Några personer har betytt extra mycket för att uppmärk-
samma platsen. En av dem var min mammas ”morbror Gottfrid” som gjorde de 
första utgrävningarna på platsen under 1930-talet. Vid Kyrkesviken hålls ibland 
friluftsgudstjänster på somrarna och hit gör skolor utflykter för att lära om den 
egna bygdens historia. Platsen har skyltats och vårdats, föremål har ställts ut på 
museer och stått som förebild för tillverkning av föremål som säljs på museet i 
stan och på byns eget café och krukmakeri. Genom mina egna undersökningar 
under 1990-talet, genom engagemang i lokala föreningar, medverkan i kulturmil-
jöarbetet i olika former och genom artiklar, föredrag och visningar på platsen har 
även jag på mitt sätt bidragit till historieskrivningen.

dEL I. UTGÅNGSPUNKTErNA
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1. bAkgrund och syftEn

Mitt förhållningssätt till Banafjäl är ett exempel på 
hur den lokala historien och historieberättandet kan 
hänga ihop med forskning, personligt engagemang 
och utveckling av en bygd. I denna helhet, menar jag, 
ligger kulturmiljöns och hembygdsarbetets största 
värde. Och just så personlig som den i detta fall är för 
mig kan arkeologin och historieintresset vara. Själv-
klart kan andra människor ha andra utgångspunkter. 
Att själv få delta i sökandet efter kunskap tror jag 
dock är särskilt viktigt, vare sig det gäller den egna 
födelse- eller bostadsorten, eller – som i mitt fall 
– en bygd man har andra relationer till. Intresset och 
engagemanget kommer och går och förändras med ti-
den, men nyfikenheten på den lokala historien är ofta 
lätt att väcka om någon tar initiativet.

1.1 Ett förhåLLninGssätt tiLL    
KuLturarvEt

Ett förhållningssätt där kulturarvet betraktas som 
en integrerad och självklar del i livet och samhäl-
let utgör den viktigaste utgångspunkten för den här 
avhandlingen. Jag menar att arkeologin tillsammans 
med annan kulturhistorisk forskning har en viktig 
roll att spela i dagens samhällsutveckling och i än 
högre grad än i dag kan och bör knytas samman med 
andra delar av kulturområdet och med det regionala 
utvecklingsarbetet i stort. Det lokalhistoriska intres-
set och hembygdsarbetet i dess olika former kan ha 
stor betydelse i dessa sammanhang om det bara ges 
utrymme och tas till vara på ett kreativt sätt. Denna 
övertygelse har stärkts under de år jag haft möjlighet 
att själv vara verksam både ideellt och professionellt 
inom kulturarvsområdet på såväl lokal som regional 
och nationell nivå. Min förhoppning är att avhand-
lingen kan antyda några av möjligheterna med ett 
sådant förhållningssätt, där arkeologiska och andra 
kulturhistoriska studier integreras med folkbildning, 
kulturarvsforskning och lokalt utvecklingsarbete.

1.2 BEtydELsEfuLLa pLatsEr

Den här boken handlar om sex mycket speciella kul-
turmiljöer i Ångermanland och Medelpad som jag 
själv genom de arkeologiska undersökningarna har 
fått ett särskilt förhållande till (se fig. �, s. 32). Under 
medeltiden hade de alla en betydelsefull roll i sam-
hället och utgjorde i något avseende centrala platser 
för många människor i respektive bygd. De arkeo-
logiska undersökningarna av dessa platser gör det 
möjligt att studera den norrländska regionens roll 
i förhållande till den europeiska utvecklingen un-
der medeltiden. Eftersom de skriftliga källorna om 
norrländsk medeltid är försvinnande få, har de nya 

undersökningarna genomförts som tvärvetenskapliga 
studier där arkeologiska utgrävningar kombinerats 
med en lång rad analyser av olika slag.

Trots platsernas stora betydelse förlorade de dock 
sina medeltida funktioner i bygderna ganska snart 
och de har därefter varit övergivna i många hundra 
år. Att vi överhuvudtaget känner till platserna beror 
på att minnet av dem har bevarats i traditioner och 
ortnamn och att forskare i olika tider har intresserat 
sig för deras historia. Boken handlar också om dessa 
berättelser och om de personer som har lagt grunden 
till den kunskap vi i dag har om platserna.

Även i dagens samhälle spelar dock dessa kultur-
miljöer och kunskapen om dem en aktiv roll. De arke-
ologiska undersökningarna har medverkat till detta 
(fig. 1). Tack vare de nya och gamla berättelserna och 
kunskaperna om platserna utgör de alla viktiga kul-
turmiljöer som på olika sätt har betydelse för män-
niskor även i dag. I anslutning till flera av dem pågår 
aktiviteter av olika slag – de har fått en ny mening för 
människor. Därför berör boken även platsernas och 
den lokala historiens betydelse för dagens utveckling 
i regionen.

Mitt förhållningssätt till kulturarvet och den kul-
turhistoriska forskningen som en integrerad helhet 
utgör på detta sätt grunden för de tre aspekter som 
avhandlingen behandlar; den medeltida utveckling-
en i Ångermanland och Medelpad, den norrländska 
historieskrivningens sammanhang samt kulturarvets 
användning i dag. Förhoppningsvis kan innehållet i 
denna bok bidra till att ytterligare stärka intresset 
för olika aspekter av det norrländska kulturarvet och 
dess betydelse.

Figur 1. Arkeologiska undersökningar väcker ofta stort in-
tresse från ortspress och lokalbefolkning. Att rubriksättare 
ibland förmedlar missuppfattningar har mindre betydelse.



12 13

1.3 MEdELtid i cEntruM – 
norrLandsByGdEr MELLan Byzans och 
BryssEL

Ångermanlands och Medelpads historia är i dag fram-
för allt känd på grund av den nyckelroll som träva-
rudistrikten i landskapen intog i det svenska indu-
strisamhällets utveckling under 1�00-talets slut och 
1�00-talets första hälft. Viktiga företeelser i den eko-
nomiska, sociala och politiska historien är – på både 
gott och ont – nära förknippade med denna region. 
I slutet av 1�00-talet var Västernorrlands län – dit 
landskapen Ångermanland och Medelpad hör – en 
av Europas mest expansiva regioner. I dag, i början av 
2000-talet, utgör länet en region inom EU i en allt 
mer globaliserad och internationaliserad värld där 
förändringstakten återigen är hög. Men medveten-
heten om kulturarvets möjligheter och det historiska 
perspektivets betydelse för regionens framtida ut-
veckling är förhållandevis stor och kulturarvsfrågorna 
har en tydlig roll i länets regionala tillväxtprogram. 
Ett påtagligt utslag av detta är de stora satsningar som 
olika parter i regionen gjort inom det EU-finansierade 
strukturfondsprojektet ISKA. ISKA är ett rampro-
gram för industrisamhällets kulturarv i länet som un-
der åren 2000-200� omslutit drygt 1�� miljoner kro-
nor och beviljat bidrag till �3 utvecklingsprojekt inom 
kulturarvsområdet. Sammanlagt har ISKA skapat �4 
nya jobb och 2� nya företag i länet och engagerat flera 
tusen människor i verksamheter med anknytning till 
länets historia.

Den medeltida historien, den femhundra år långa 
perioden mellan omkring år 10�0 och 1�20, har dock 
länge varit mindre känd än både den industriella epo-
ken och den förhistoriska perioden. Järnåldern har 
inte minst uppmärksammats genom de omfattande 
utgrävningarna och rekonstruktionen av en gårdsmil-
jö vid Gene i Örnsköldsviks kommun, liksom genom 
undersökningarna av den välbevarade hövdingagraven 
från Högom i Sundsvall. På samma sätt har de inter-
nationellt kända hällristningarna från stenåldern vid 
Nämforsen i Sollefteå legat till grund för såväl forsk-
ning som publika satsningar.

Många intressanta vikingatida fynd har också 
gjorts i regionen. Sommaren 1�30 gjordes exempelvis 
en arkeologisk upptäckt i Styrnäs socken i Ångerman-
land som väckte uppmärksamhet såväl i svenska som 
i internationella tidningar. Det man hittat var en vi-
kingatida kvinnograv med föremål såväl från Indiska 
oceanen som från det byzantinska riket. Fyndplatsen 
var byn Djuped vid Ångermanälvens norra strand. 
Graven innehöll en skelettbegravning och fyndmate-
rialet visar att den gravlagda kvinnan varit klädd i en 
praktfullt smyckad dräkt. De rika gravgåvorna vittnar 
om en förnäm begravning som skett under �00-talets 
första hälft. Ett närmast komplett hästskelett antyder 

att graven kan ha varit en så kallad kammargrav, det 
vill säga en speciell gravtyp som timrats på platsen 
och som vanligtvis förknippas med det översta sociala 
skiktet i det vikingatida samhället.
 Graven i Djuped och dess rika fynd – som har 
många likheter med gravfynd från vikingatida centra 
som Birka och Hedeby – är ingalunda en solitär i det 
norrländska området. I själva verket uppvisar just 
Ångermanälvens nedre dalgång, Stora Ådalen, en 
påfallande koncentration av rika gravfynd och silver-
skatter från vikingatiden. Redan en översiktlig studie 
av detta material ger vid handen att området hade 
kontakter med vikingatidens stora handelsmetropo-
ler. Ångermanälvens dalgång fungerade som en puls-
åder för kommunikationerna och i dess mynnings-
område utvecklades en veritabel centralbygd under 
århundradena kring det första millennieskiftet efter 
Kristus.

Förutsättningarna för att en stad skulle växa fram 
i detta område under medeltiden – då ju så många 
städer tillkom i Nordeuropa – kan synas ha varit 
goda. Men så blev inte fallet. Det skulle dröja ända 
in på 1��0-talet innan de första norrländska städerna 
grundlades på kungligt initiativ. Norrland berördes 
med andra ord inte av en av medeltidens mest ka-
rakteristiska företeelser – urbaniseringen. En av de 
första städerna i regionen blev Härnösand som 1��� 
anlades i det yttersta kustbandet strax söder om 
Ångermanälvens mynning i Bottenhavet. Då hade 
mycket förändrats sedan vikingatiden, då den prakt-
fullt utsmyckade kvinnan begravdes i Djuped med 
sina dyrbara och exotiska tillhörigheter. När sjöfarts-
staden Härnösand och den fyrtio år senare anlagda 
grannstaden Sundsvall i Medelpad grundades, var 
detta ett led i den svenska statens kontrollpolitik. De 
tillkom i en ny merkantilistisk anda.

Men vad hade hänt under den mellanliggande pe-
rioden – medeltiden – och vart tog egentligen den 
medeltida historien vägen? Hur utvecklades det norr-
ländska samhället under medeltiden i förhållande 
till den europeiska utvecklingen i övrigt? Vilken be-
tydelse har medeltiden haft i historiemedvetandet i 
Norrland och vilken roll spelar den i dag? Med dessa 
frågor ställs medeltiden i centrum för avhandlingen 
– både förr och nu.

1.4 MEdELtida cEntraLpLatsEr soM 
anaLysvErKtyG

För medeltidens vidkommande har vi inte möjlighet 
att få den breda och omedelbara bild av bebyggel-
sens utbredning och karaktär som både järnålderns 
grav- och ortnamnsmaterial och vasatidens kamerala 
handlingar ger. Istället får vi använda oss av en rad 
olika källor för att studera den medeltida samhälls-
utvecklingen. Som analysverktyg för de generella för-
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ändringsprocesser det här är fråga om har jag valt att 
använda olika typer av centralplatser vars roller och 
betydelser varierat över tid. 

Några städer grundades visserligen aldrig i Norr-
land under medeltiden, men väl andra betydande 
centralplatser. Eftersom urbaniseringen utgjorde en 
väsentlig ingrediens i den medeltida samhällsutveck-
lingen, har jag valt att studera just sådana platser som 
kan förmodas ha fyllt en eller flera av de funktioner 
som i andra regioner normalt var knutna till städer. 
Exempel på sådana centralplatser är kyrkplatser, 
hamnar, kungsgårdar och borgar. Med centralplatser 
menar jag alltså platser som på olika sätt avviker från 
de övriga gårdarna i området genom att vara sam-
lingsplatser eller platser med hög social eller ekono-
misk status. Spåren av centralplatserna kan iakttas 
i fyndmaterial eller andra omständigheter som ort-
namn, traditioner och topografi. Genom att lokali-
sera och undersöka dessa platsers etablering, roll, 
funktioner, relationer, utveckling och sammanhang 
kan olika samhällsförändringar i regionen studeras.

Forskningen kring tidiga centralorter har under de 
senaste decennierna tilldragit sig allt större arkeo-
logiskt och historiskt intresse i Norden, framför allt 
med inriktning mot yngre järnålder och medeltid. 
Centralortsforskningen kan ledas tillbaka till den 
tyske geografen Walter Christallers studier på 1�30-
talet av landskapets organisation och stadssystemens 
hierarkiska organisation.1 Inom järnåldersforskning-
en intensifierades diskussionen kring olika former av 
centralplatser under 1��0-talet. Vid denna tid under-
söktes ett flertal stora järnåldersboplatser från yngre 
järnåldern i Sydskandinavien och på kontinenten som 
i något avseende haft en särställning inom respektive 
region. Utmärkande är stora hallbyggnader i domi-
nerande lägen, praktföremål samt lämningar efter 
specialiserat hantverk. Även ortnamn symboliserar 
i många fall platsernas betydelse. Centralplatserna 
tolkas som residens för en aristokrati med makt över 
politik, ekonomi och religion, och kan ha fungerat 
som huvudgårdar i olika godskomplex. Till de mer 
kända platserna hör Tissø, Gudme och Lejre i Dan-
mark, Uppåkra och Järrestad i Skåne samt Slöinge i 
Halland och Borg i Östergötland. I Mälardalen kan 
platser som Gamla Uppsala, Adelsö och Birka samt 
Sigtuna nämnas.2 

1 Christaller 1���.
2 Om centralplatsforskningen, se seminariepublikationen 
Centrala platser – centrala frågor. Samhällsstrukturen under 
järnåldern (Larsson & Hårdh, red. 1���). En översikt ges även 
i Baudou 2004 s. 32� ff. Andra exempel ges i Lundqvist et al. 
1���; Callmer & Rosengren (red.) 1���; Fabech 1���; Olausson 
(red.) 2000; Callmer 2001. Till aktuella avhandlingar inom 
området hör Bertil Helgessons Järnålderns Skåne. Samhälle, 
centra och regioner (2002) och Bengt Söderbergs Aristokratiskt 

Centralorterna kan dels verka tilldragande och 
dominerande på sin omgivning, dels fungera som nät-
verkscentra där kontakterna istället har varit riktade 
utåt. Hur ett sådant nätverk mellan olika platser i 
landskapet kan ha sett ut under medeltiden illustre-
ras i figur 2. Modeller har också rekonstruerats för 
större centralplatskomplex där funktionerna är för-
delade på olika platser inom ett centralområde. Att 
flera centralplatser på detta sätt kan ha komplemen-
tära funktioner inom ett centralområde är känt från 
förhållanden såväl under järnåldern som medeltiden. 
Centralplatsdiskussionen knyter också an till frågan 
om den medeltida urbaniseringen och dess kriterier, 
även om det finns många skillnader mellan de förhis-

toriska och de medeltida centralplatsernas funktioner 
och roller. Inom projektet Medeltidsstaden har tre 
övergripande urbaniseringskriterier använts för det 
medeltida Sverige; ett funktionellt (centralitet), ett 
topografiskt (koncentration och differentiering/speci-
alisering) och ett rättsligt-administrativt (juridisk sta-
tus). Kriterierna antyder en hierarkisk skillnad mellan 
en centralort, en tätort och en stad. Till de funktio-
ner som ofta är förknippade med centralplatser hör 
förutom administrativa och judiciella funktioner även 
militära, ideologiska och ekonomiska funktioner.3

rum och gränsöverskridande (200�). För internationella exempel, 
se antologier publicerade av Auns (red.) 2001 och Pestell & 
Ulmschneider (red.) 2003. Om aktuell urbaniseringsdiskussion, 
se bl.a. Augustsson 2000; L. Lundqvist 2000; Andersson & 
Schedin 2001; H. Andersson 2002.
3 Om centralplatsers funktion, se bl.a. Helle & Nedkvitne 
1���; Blomkvist 1��2 s. 42, 2001 s. 20; H. Andersson 1��0 s. 2�; 

Figur 2. Michael Astons schematisk skiss över medeltida 
nätverk visar hur flera olika typer av centralplatser för-
håller sig till varandra i ett landskapsperspektiv. Efter H. 
Andersson 2002.



14 1�

Till diskussionen kring centralorter hör även den 
forskning kring medeltida borgar som har intensifie-
rats sedan mitten av 1��0-talet. En rad tvärveten-
skapliga forskningsprojekt har bedrivits i olika delar 
av landet under medverkan från många discipliner. 
Borgarna har nu satts in ett bredare landskaps-, sam-
hälls- och maktperspektiv och deras symboliska såväl 
som administrativa och militära betydelse har stu-
derats parallellt med förändringar i vardagsliv och 
hushåll. För det vetenskapliga utbytet i Sverige har 
”Sällskapet för svenska borgstudier” (grundat 1��3) 
haft stor betydelse, medan konferenserna ”Castella 
Maris Baltici” (från 1��3) har spelat en viktig roll för 
Östersjöområdet och ”Château Gaillard” (från 1��4) 
i ett vidare europeiskt sammanhang.4 

De nya perspektiven har förskjutit intresset från 
de enskilda objekten till att omfatta centralorter-
nas och borgarnas roll i regionala och interregionala 
maktstrukturer. Därigenom har forskningen också 
fått betydelse för studier av statsbildnings- och euro-
peiseringsprocesserna. Några nationalstater i egent-
lig mening existerade visserligen inte under medel-
tiden, men den arkeologiska forskningen har genom 
ingående studier av social stratifiering, kulturella 
kontaktnät och maktstrukturer visat att redan järn-
ålderns samhälle i Norden präglats av politisk organi-
sationsvilja och omfattande maktambitioner. Sådana 
tendenser avspeglar sig tydligt genom tillkomsten av 
centralplatser.

Själv tillämpar jag en vid definition av begreppet 
centralplats när det gäller det medeltida Norrland. 
De platser jag studerar skall ha varit välkända för 
människor i bygden och därmed haft en central roll i 
deras medvetande. De kan antingen ha fungerat som 
mötesplats eller representera maktutövning i någon 
form. Med denna definition behöver platsen inte 
nödvändigtvis vara permanent bebodd, eftersom ex-
empelvis säsongsmässigt utnyttjade marknadsplatser 
kan ha varit viktiga mötesplatser. Som sådana har de 
haft betydelse för kontakter med andra regioner och 
därmed fungerat som viktiga innovationscentra.

Till fördelarna med att använda centralplatser 
som analysverktyg hör att de är begränsade till anta-
let och är förhållandevis lätta att identifiera. Platser-

Hohenberg & Hollen Lees 1���; Harrison 1���; Brink 1���; L. 
Lundqvist 2000 s. 11 f.
4 Om borgforskningen, se t.ex. rapporten Den medeltida 
borgen från den arkeologiska metodkonferensen 1��� (Melander, 
red. 1���); symposiepublikationerna Castella Maris Baltici 
(1��3- ), samt föreningsskriften Borgbrevet 1��3- . Översikter 
finns även i Mogren & Wienberg (red.) 1��� samt i Christian 
Lovéns avhandling Borgar och befästningar i det medeltida Sverige 
(1���). Till de senaste exemplen inom området hör Jonas 
Nordins avhandling När makten blev synlig – senmedeltid i södra 
Dalarna (200�).

na kan utmärka sig genom sitt geografiska läge, olika 
typer av manifesta lämningar, genom traditioner 
och omnämnanden i skriftliga källor. Vid arkeolo-
giska undersökningar vittnar ofta fyndmaterialet om 
platsernas sociala nivå och kulturella kontakter. På 
samma sätt kan kyrkliga, administrativa, kommuni-
kativa, militära och ekonomiska funktioner studeras. 
Centralplatserna ingår dessutom alltid i någon form 
av maktstrukturer som är uppbyggda av olika sociala 
och mänskliga relationer. Därigenom är strukturerna 
dynamiska till sin karaktär och således lämpliga att 
studera i ett förändringsperspektiv. Här möts såväl 
det generella som det specifika.

Eftersom centralplatserna är de kulturmiljöer som 
allra tidigast har tilldragit sig både allmänhetens och 
forskarnas intresse och tolkning är det dessutom möj-
ligt att använda dem som utgångspunkt för studier 
av historieskrivningen om medeltiden. Detsamma 
gäller dagens kulturarvsbruk och uppmärksamheten 
kring medeltiden, som inte sällan omfattar aktivite-
ter i anslutning till de medeltida centralplatserna.

1.5 syftEn och fråGEstäLLninGar

Med centralplatserna som analysverktyg och med ut-
gångspunkt i ett synsätt på historien, historieskriv-
ningen och kulturarvets roll i samtiden som en hel-
het, syftar avhandlingen till att belysa tre samman-
hängande områden; den medeltida europeiseringen 
i Ångermanland och Medelpad, historieskrivningen 
om de medeltida platserna, samt kulturmiljöernas 
betydelse i samhället. Avhandlingen är ett försök att 
med Ångermanlands och Medelpads medeltid i fokus 
integrera och omsätta flera aktuella forskningsper-
spektiv. Frågeställningarna inom dessa områden tar 
alla avstamp i de nya undersökningarna av regionens 
medeltida centralplatser.

Medeltida europeisering

Dagens internationalisering och Europadebatt sätter 
fokus på regionernas roll och historia. För de nord-
iska ländernas vidkommande var medeltiden särskilt 
viktig för utvecklingen av en gemensam europeisk 
kristen kultur. Man brukar med ett samlande be-
grepp kalla alla dessa religiösa, kulturella, politiska 
och ekonomiska samhällsförändringar för ”europei-
seringsprocessen”. Området har under senare år stu-
derats av framför allt historiker och arkeologer, men 
också av religions- och idéhistoriker, kulturgeografer 
och andra. Jag har valt att knyta an till denna inrikt-
ning inom medeltidsforskningen.�

� Om den medeltida europeiseringsforskningen, se t.ex. 
Eriksson 1��1; Bartlett 1��3; Hallencreutz 1��3; Blomkvist 
1���, 2001, 200�c; Lindkvist 1���; Carelli 2001; Lilja 2001; 
Harrison 2003; Le Goff 200�. Om Europa som begrepp och 
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Det första syftet med avhandlingen är således att 
med hjälp av arkeologiska undersökningar bidra till 
ökad kunskap om den norrländska regionens förhål-
lande till den europeiska utvecklingen under med-
eltiden. Studien av den norrländska europeiseringen 
är ett försök att belysa den dynamik som uppstår i 
mötet mellan en region och dess omvärld. Hur för-
ändrades järnålderssamhället i mellersta Norrland 
under medeltiden till det samhälle som möter oss 
under vasatiden och på vilket sätt bidrog regionens 
förutsättningar till utvecklingen? Vad innebar de 
medeltida samhällsförändringarna för människorna i 
de norrländska bygderna? Och varför grundades inga 
städer i Norrland under medeltiden? Jag försöker 
alltså betrakta norrlänningarnas och det norrländska 
områdets samspel med andra regioner utifrån sina 
egna förutsättningar. 

norrländsk historieskrivning

Förståelsen för historieskrivningens nära koppling till 
den samtida samhällsutvecklingen har ökat under se-
nare år. På samma sätt har de enskilda forskarnas och 
deras personliga bakgrunds betydelse för den kultur-
historiska forskningen uppmärksammats allt oftare. 
Genom den ökade medvetenheten om hur kunskap 
och historiska föreställningar egentligen formas som 
vuxit fram i samband med den kunskapsteoretiska 
debatten, har intresset för personhistoria och bio-
grafisk forskning återigen ökat inom kulturvetenska-
perna under 1��0-talet. Detta gäller förstås idé- och 
vetenskapshistoria, men även de olika ämnesdisci-
plinerna som historia, etnologi, arkeologi, museologi 
och kulturarvsforskning. Jag knyter an till denna ve-
tenskapshistoriska forskning och till det biografiska 
perspektivet.�

Mot denna bakgrund är det andra syftet med av-
handlingen att undersöka vilken roll de forsknings-
historiska aspekterna har spelat för hur kunskapen 
och föreställningarna om medeltiden och central-
platserna i Norrland har skapats och förmedlats. Hur 
har historieskrivningen formats, vilka personer är 
det som ligger bakom kunskapen och i vilka samman-

historiskt forskningstema, se Tägil (red.) 1���; Persson & 
Lindström (red.) 1���; ur arkeologiskt synvinkel, se Bolin & 
Hauptman Wahlgren 1���. Om regionforskningen, se t.ex. 
Gidlund & Sörlin 1��3; Blomberg & Lindquist (red.) 1��4; 
Supphellen (red.) 1��� s. 211 ff.; Häggström 2000; Edlund & 
Greggas (red.) 2000b.
� För det arkeologiska området, se antologierna Arkeologiska 
liv (Nordbladh, red. 1���), Västsvenska arkeologihistorier 
(Gillberg & Gustafsson, red. 1���) och Från Worm till Welinder 
(Goldhahn, red. 200�). Till aktuella större biografier över 
arkeologer hör Evert Baudous bok om Gustaf Hallström (1���b) 
och Åsa Gillbergs om Nils Niklasson (2001). Se även Gillberg 
1���; A.-C. Andersson 1���; A. Gustafsson 2001.

hang har den kommit till? Här försöker jag alltså be-
lysa både samhällsutvecklingens och individens roll 
för föreställningarna och kunskapen om norrländsk 
medeltid.

Kulturmiljöer och lokal utveckling

Hur människor förhåller sig till och använder historia 
och kulturarv i dag är ett växande forskningsområde 
som har stor betydelse för såväl arkeologin som andra 
historiska discipliner. Historie- och kulturarvsbruk 
är nya begrepp som inbegriper såväl enskilda männis-
kors relation till det förgångna och dess lämningar, 
som offentliga institutioners och näringslivets ut-
nyttjande av kulturarv i olika utvecklingssamman-
hang. Forskningen inom detta fält bedrivs både som 
en del av de enskilda ämnesområdena och som en 
särskild kulturarvsforskning. Jag knyter an även till 
denna kulturarvsforskning.�

Det tredje syftet med avhandlingen är att belysa 
hur det medeltida kulturarvet uppmärksammas i 
Norrland i dag. Vilket intresse har funnits för medel-
tiden och hur har man i anslutning till de medeltida 
centralplatserna betraktat kulturarvet och historien 
som en tillgång för områdets utveckling? Vilken be-
tydelse har kulturarvet tillskrivits i olika samman-
hang? Denna inriktning är mer samtids- och fram-
tidsinriktad och behandlar lokal identitet och regio-
nal utveckling. På så sätt hoppas jag kunna koppla 
samman de medeltida europeiseringsprocesserna i 
norr med historieanvändningens och kulturarvsbru-
kets historia och samtidsroll i regionen. 

1.6 avhandLinGEns disposition

Boken är indelad i sex delar. I denna första del – ”Ut-
gångspunkterna” – som omfattar kapitel 1-�, redogör 
jag för avhandlingens utgångspunkter, syften och 
teoretiska förhållningssätt. Här ger jag också en in-
troduktion till undersökningsområdet och den norr-
ländska medeltidsforskningen samt till de tre forsk-
ningsprojekt som utgör grunden för de arkeologiska 
undersökningarna.

I del II som kallas ”Platserna” (kapitel �-�) presen-
terar jag de platser som undersökningen baseras på. 
De utgörs i första hand av sex arkeologiskt under-
sökta centralplatser i Ångermanland och Medelpad. 
Redogörelsen innefattar förutom utgrävningsresulta-
ten även en presentation av hur platserna har tolkats 
i traditioner och tidigare forskning, samt hur de är 
kända i dag. Som jämförelse ges en översikt av andra 
liknande undersökta platser längs Norrlandskusten. 

� En aktuell översikt för kulturarvsforskningen återfinns i 
antologin Kulturarvens dynamik (Aronsson & Hillström, red. 
200�).
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Härutöver redovisas de undersökningar som gjorts av 
några medeltida sockenkyrkor i Ångermanland och 
Medelpad.
 I den tredje delen av boken – ”Europeiseringen” 
(kapitel 10-12) – analyserar jag resultaten från un-
dersökningarna ur ett europeiseringsperspektiv. Ef-
ter en inledande diskussion kring centralplatserna 
som tecken på regionala urbaniseringstendenser görs 
ett antal fallstudier som behandlar olika aspekter av 
den medeltida europeiseringen. De frågor som berörs 
är kristnande och sockenbildning, monetarisering, 
hantverksspecialisering, förändrad hushållskultur 
samt förvaltningens territorialisering.

Bokens fjärde del benämns ”Historieskrivningen” 
(kapitel 13-1�). Denna del fokuserar på hur och i vil-
ka sammanhang kunskapen om historien och om de 
medeltida centralplatserna har vuxit fram och för-
medlats. Avsnittet belyser bland annat den form av 
historieskrivning som finns i ortnamn och traditioner 
kring platser, samt hur den samtida samhällsutveck-
lingen kan avläsas i forskning och historieskrivning 
kring norrländsk medeltid. För att förstå bakgrunden 
till kännedomen om centralplatserna behandlas den 
norrländska hembygdsforskningens utveckling med 
utgångspunkt i de personer som haft avgörande be-
tydelse för att platserna uppmärksammades och un-
dersöktes under 1�00-talets första hälft. 

I del V, ”Kulturarvet” (kapitel 1�-20), behandlas 
hur kulturarvets och de aktuella kulturmiljöernas 
betydelse kommer till uttryck i dag. Som bakgrund 
ges en översikt av den offentliga kulturarvsförvalt-
ningens utveckling och den aktuella forskningen 
kring kulturarv och historiebruk. Därefter under-
söks hur de medeltida kulturmiljöerna i regionen har 
uppmärksammats i olika sammanhang och vilken roll 
de spelar i det regionala utvecklingsarbetet.
 Den sjätte och sista delen i boken, ”Slutsatserna” 
(kapitel 21), återknyter till avhandlingens utgångs-
punkter mot bakgrund av de viktigaste slutsatserna 
kring den norrländska europeiseringen under med-
eltiden, kring historieskrivningen om den norrländ-
ska medeltiden samt kulturmiljöernas betydelse som 
kulturarv.

I slutet av varje del ges en kort sammanfattning 
av de ingående kapitlen. För att underlätta använd-
ningen av avhandlingen återfinns i slutet av boken, 
förutom referenslistan, även ett personregister till 
del IV.�

� Avhandlingen är ingen sammanläggningsavhandling i 
egentlig mening. Flera längre avsnitt har dock redan publicerats 
i artikelform i andra sammanhang. Eftersom dessa avsnitt har 
tillkommit vid olika tidpunkter och i olika syften har det inte 
varit möjligt att helt undvika en del upprepningar i texten. 

2. förhållningssätt och 
tEorEtiskA pErspEktiv 

I början av juni 1423 satt dominikanermunken Grego-
rius i Svartbrödraklostret i Gamla stan i Stockholm 
och lyssnade till vad bonden Åsvid från den lilla byn 
Klen i Ångermanland hade att förtälja. På latin skrev 
Gregorius ner Åsvids historia i en mirakelberättelse. 
I Tryggve Lundéns översättning lyder skildringen 
som följer:

I Torsåkers socken, Ångermanland, Uppsala stift, 
i den by, som heter Klen, hände det, att en gammal 
ärlig bonde vid namn Åsvid efter kl. 12 på natten till 
den heliga Birgittas festdag år 1422 väcktes av kvinno-
skri och hundskall och fick se, att en kraftig låga, upp-
kommen av en hemlig brand, redan till större delen 
förtärt hans visthusbod, som låg utanför hans gård. 
Han skyndade till och fann, att hans bod, som var 
fylld genom hans omsorg, likaså var hemligen antänd 
och redan kraftigt brann i tre hörn. Då mänsklig hjälp 
var ute, tog han sin tillflykt till Guds, åkallade Her-
ren Kristus genom hans heliga nedtagande från korset 
samt bad, att han på den heliga Birgittas förbön, vars 
högtid då var inne, måtte släcka branden. Och han 
utlovade vallfärd med offergåvor till minnesbilden av 
Herrens korsnedtagning och till S:ta Birgittas helge-
dom. Han fick då makt över elden och släckte den, 
under det han ständigt bad Gud, att han nådigt måtte 
skona den, som anlagt denna brand, så att hans brott 
aldrig måtte komma i dagen. Nämnde Åsvid infriade 
sitt löfte senare samma år (läs: nästa år) i Stockholm 
omkring Kristi lekamens fest och berättade trovärdigt 
allt detta.�

2.1 sKiLda tidEr, sKiLda värLdar

Det hör till sällsyntheterna att vi på ett så levande 
sätt som genom mirakelberättelsen från Torsåker kan 
närma oss de enskilda individerna, deras personliga 
erfarenheter och tankar i det medeltida Norrland. 
Bonden Åsvid och munken Gregorius levde dock 
i en helt annan tid och värld än vår egen och hade 
andra referensramar än vi. Det gör det svårt för oss 
att verkligen förstå dem. Under den långa tid som 
har gått sedan medeltiden har så många förändringar 
skett att vi får svårt att tolka de tankar och idéer 
som styrde medeltidsmänniskornas handlande. Än 
svårare är det förstås när vi, som så ofta är fallet, helt 
saknar skriftliga källor. Detta får dock inte hindra 
oss från att försöka (fig. 3).

Svårigheterna att överbrygga den tid som har gått 
mellan det som studeras och forskarens egen samtid 
är något som är gemensamt för all historisk och arkeo- 

� Lundén 1��0 s. �0 f.
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logisk forskning. För egen del har jag valt att angripa 
detta genom att behandla såväl de medeltida europe-
iseringsprocesserna i regionen som den tidigare his-
torieskrivningen om norrländsk medeltid och dagens 
förhållningssätt till de medeltida kulturmiljöerna.

2.2 historiEsKrivninGEns hErMEnEutiK

För att förstå de kunskapsteoretiska sammanhangen 
kring den historiska tolkningsprocessen kan vi ta 
hjälp av den sociologiska begreppbildningen. Här är 
den tyske filosofen Hans Georg Gadamers herme-
neutiska förhållningssätt vägledande. Gadamer me-
nar att uppfattningar om historien – den historiska 
förståelsen – skapas i ett dialektiskt förhållande, i en 
”horisontsammansmältning” av den samtida och den 
historiska horisonten. Mellan dessa horisonter och 
dess kontext finns ”verkningshistorien” som behöver 
klargöras för att tidigare perioder ska kunna förstås. 
Uppfattningen av historiska händelser bestäms av 
hur vi förstår de mellanliggande perioderna. På så 
sätt inordnas det förgångna alltid i den egna horison-
ten.10

 Hermeneutiken (tolkningsläran) i Gadamers ut-
formning sätter in forskaren i sitt historiska och soci-
ala sammanhang och betonar det samtida samhällets 

10 Gadamer 1��� s. 1�1 ff; Baudou 2004 s. 1� f. Se även 
översikt i Dahlgren & Florén 1��� s. 2�� ff; Olsen 2003 s. ��.

betydelse för forskningen. Synsättet ligger nära den 
franske sociologen Pierre Bourdieus samhällsanalys, 
där individens roll i samhället studeras ur kultur-
sociologiskt perspektiv. Arkeologen Evert Baudou 
beskriver med utgångspunkt i Bourdieus teori läget 
för dagens arkeologiska forskning som ”resultatet av 
helheten av relationer som under lång tid vuxit fram 
mellan aktörerna på det arkeologiska fältet”. Till ak-
törerna hör förutom arkeologerna även exempelvis 
myndigheter, universitet, tidskrifter, museer och 
massmedia.11

Bourdieus användning av begreppen ”kapital”, ”ha-
bitus” och ”fält” är särskilt användbara för att förstå 
kunskapsutvecklingens premisser. Individer besitter 
således olika symboliska och materiella tillgångar 
såsom kulturellt, socialt eller ekonomiskt kapital. 
Olika människor kan exempelvis ha ett utbildnings-
kapital, vetenskapligt kapital eller litterärt kapital. 
Grunden för människors sociala agerande utgörs av 
deras habitus, som är en form av ”förkroppsligat ka-
pital” eller seglivade handlingsmönster. Dessa grund-
läggande sociala vanor, erfarenheter och kunskaper 
formas hos individen i dialog med sin omgivning i 
till exempel familjen och under skolgången. Inom ett 
”fält” intar aktörer olika positioner i förhållande till 
varandra och ”strider” om något gemensamt. Inom 
konstens fält skulle en sådan strid kunna gälla hur 
och av vem konstnärliga värden skall definieras. Till 
det kulturella fältet kan förutom konst höra till ex-
empel litteratur, vetenskap och religion, vilka i sin 
tur kan rymma subfält som teaterns fält, sociolo-
gins fält och så vidare. Beroende på perspektiv kan 
på samma sätt arkeologin eller kulturmiljöarbetet 
betraktas som mer eller mindre autonoma fält eller 
subfält där aktörer med olika kapital agerar.12

Även i den brittiske sociologen Anthony Giddens 
struktureringsteori betraktas människorna som ak-
törer med eget handlingsutrymme, vare sig deras 
handlingar är medvetna eller omedvetna. Giddens 
kombinerar de enskilda individernas valmöjligheter 
med de sociala strukturerna i samhället och betrak-
tar dem som avhängiga av varandra, som två sidor 
av samma sak. Teorin har flera likheter med Pierre 
Bourdieus sammankoppling av aktör- och struktur-
perspektivet.13

Liksom Gadamer, Bourdieu och Giddens har ock-
så vetenskapsteoretikern Ludwik Fleck formulerat 
begrepp som har betydelse för förståelsen av histo-
rieforskningens sociala sammanhang och tidsbun-

11 Baudou 2004 s. 21.
12 Broady 1��1; Broady (red.) 1��� s. 11 ff; Baudou 2004 s. 22 
f.
13 Bourdieu 1���; Giddens 1���; Dahlgren & Florén 1��� s. 
143 ff.

Figur 3. Vilken världsbild hade egentligen de medeltida 
människorna i Ångermanland och Medelpad och hur skil-
jer den sig från vår? Här tolkas torparen Valdemars käns-
lor i Styresholmsspelet av Torsåkersbon Göran Nordqvist. 
Foto: Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorrland.
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denhet. Kunskap betraktas av Fleck som en social 
produkt som i växelverkan mellan individer formas 
inom ramen för de ”tankekollektiv” av människor de 
ingår i. Inom dessa tankekollektiv råder en ”tanke-
stil” som dominerar individens tänkande. En sådan 
tankestil kan ligga som en tröskel mellan olika tider i 
verkningshistorien och försvåra forskarens förståelse 
av tidigare perioder.14

Hermeneutiken syftar således till att tolka och 
förstå historien genom ett samspel mellan forskaren 
och källmaterialet. Det är själva tolkningsprocessen 
som leder till ny kunskap. Det väsentliga är därvid 
inte vad vi förstår utan hur vi förstår historien. Cen-
tralt är att forskarens eget historiska sammanhang 
är avgörande för förståelsen av andra tidshorisonter; 
den historiska kunskapen skapas i dialektiken mellan 
historien och nutiden.1�

Det är således människor som genom sina hand-
lingar och relationer har skapat och skapats av det 
samhälle vi studerar. Detta gäller självfallet även 
historieskrivningen – både i dag och under tidigare 
generationer. Som forskare kan vi synliggöra olika as-
pekter av historien och försöka förstå och skildra fö-
reteelsernas och händelsernas betydelse i olika avse-
enden. Men vi gör det alltid i den egna samtiden och 
utifrån vår egen bakgrund som personer och forskare 
med olika erfarenheter.

2.3 tEorEtisKa infLuEnsEr

Den arkeologiska och humanistiska teoribildningen 
har under den senaste generationen genomgått en 
rad förändringar som har anknytning till den sociala 
teoribildningen och hermeneutiken. Några aspekter 
i denna utveckling vill jag lyfta fram som särskilt vik-
tiga för mitt eget förhållningssätt.

Under 1��0-talet började således den positi-
vistiska ”nya arkeologin” med dess betoning av den 
hypotetiskt-deduktiva metoden ifrågasättas av ett 
mer kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det 
kognitiva perspektivet med inriktning mot studier 
av forntida tänkesätt ställdes tidigt i fokus för den 
”kontextuella arkeologin” som poängterar samman-
hangets och helhetens betydelse för tolkningen av 
det arkeologiska källmaterialet. Grundläggande för 
synsättet är att den materiella kulturen betraktas 
som meningsbärande och kan och bör tolkas på olika 
sätt beroende på sammanhanget. Föremål och före-
teelser har tillskrivits olika innebörd i olika tider 
och i olika kontext. Andra viktiga aspekter inom den 
postprocessuella arkeologin är individens aktiva roll 

14 Fleck 1���; Broady 1��1; Dahlgren & Florén 1���  
s. 144 ff; Baudou 2004 s. 23 f.
1� Gadamer 1���; Giddens 1���. Översikt i Dahlgren & 
Florén 1��� s. 2�3 ff; Olsen 2003 s. �� ff.

i samhällsutvecklingen och medvetenheten om den 
kritiska arkeologins politiska samhällsroll. Målsätt-
ningen är en reflekterande och politiskt medveten 
arkeologisk forskning.1�

Den materiella kulturen betraktas ibland som en 
text som får sin mening först genom att bli ”läst”. 
Detta innebär att ”texten” tolkas olika beroende på 
när och av vem detta görs. Fornlämningars betydel-
ser för människor varierar således såväl över tid som 
i samtiden. Folktroföreställningar om en historisk 
plats eller händelse behöver med andra ord inte vara 
identiska med en akademisk forskares berättelse, och 
inte heller mindre värdefulla. Det betyder också att 
den historiska kunskapen eller föreställningen är nå-
got som vi skapar och kommunicerar i nuet; vi skriver 
eller berättar historia. Därav följer att det finns olika 
historiska eller arkeologiska berättelser och perspek-
tiv som kan och bör komma till tals. Detta får inte 
förväxlas med ett relativistiskt förhållningssätt som 
fritar forskaren från ansvar och krav på vetenskaplig 
metod och argumentation.1� 

Den materiella kulturen är arkeologins viktigaste 
källmaterial. Hur de materiella lämningarna kan tol-
kas och hur sambandet mellan mänskliga samhällen 
och föremål fungerar är därför grundläggande för ar-
keologin. Flera forskare har visat hur studier av den 
materiella kulturen kan belysa sociala och mentala 
samhällsförändringar under historisk tid som inte 
framträder på samma sätt i skriftliga källor, exem-
pelvis förhållandet individuellt-kollektivt och privat-
offentligt i framväxten av kapitalistiska samhällen. 
Det är också möjligt att knyta materiella lämningar 
till enskilda historiskt kända individer. Relationen 
mellan ting och text står särskilt i fokus för den his-
toriska arkeologin (inklusive medeltidsarkeologin), 
som till skillnad från den förhistoriska kan utnyttja 
just detta dialektiska förhållande som ett metodiskt 
förhållningssätt.1�

Den teoretiska utvecklingen är inte på något sätt 
unik för arkeologin, utan gemensam för de flesta kul-
turvetenskapliga ämnen. Under 1��0-talet började 
således etnologin uppmärksamma individen som 
strategisk aktör inom den så kallade interaktionis-
men och lokalsamhället blev en social arena. Under 
1��0-talet blev också den etnologiska kulturanalysen 
ett begrepp som i likhet med den kognitiva arkeolo-

1� Se t.ex. Hodder 1���, 1��2; Shanks & Tilley 1���; Tilley 
1��1; Gero & Conkey (red.) 1��1. Översikter ges i Trigger 1��3; 
Solli 1��� s. 1� ff; Olsen 2003 s. �0 ff; Baudou 2004 s. 2�� ff.
1� Hodder 1���; Tilley 1��1; Burström 1���; Burström et al. 
1���; Solli 1��� s. 3� ff; Olsen 2003 s. �� ff, 23� ff.
1�  Olsen 2003 s. 14� ff; S. Larsson 2000. Om den historiska 
arkeologin, se Andrén 1���, 2002b; Orser & Fagan 1���. 
Exempel på undersökningar: Deetz 1��� (1���); Welinder 1��2; 
Johnson 1���; Carelli 2001; Rosén 2001; Svensson 2001.
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gin fokuserade mot symbolsystem och tankemönster. 
Studier av den materiella kulturens roll har samti-
digt omdefinierats i riktning mot ett mentalitetsper-
spektiv och fått ökad samtids- och framtidsrelevans. 
Identitetsbegreppet och dess koppling till moderni-
teten i olika former har stått i fokus liksom kultur-
begreppets utveckling i den postmoderna debatten. 
Mångfalds- och genusperspektiv har blivit natur-
liga forskningsområden. Liksom inom arkeologin har 
medvetenheten om forskarens roll i kunskapsproces-
sen lett till ett reflexivt förhållningssätt i det etnolo-
giska ”skrivandet”.1�

Inom historieforskningen har utvecklingen under 
1�00-talet gått mot ett ökat intresse för ekonomiska 
och sociala aspekter av historien. Särskilt inflytelse-
rik har den franska så kallade Annalesskolan varit, 
inte minst inom medeltidsforskningen. I motsats till 
en äldre kulturhistoriskt och politiskt inriktad forsk-
ning har historikerna inom denna relativt heterogena 
forskningsinriktning anlagt ett mer analytiskt och 
”antropologiskt” angreppssätt med fokus på den so-
ciala och ekonomiska historien. Genom att använda 
ett mikroperspektiv för att belysa hushålls- och in-
dividnivån har man kunnat närma sig ”vardagslivets 
historia”. Forskningsinriktningen kännetecknas i öv-
rigt av att tonvikt har lagts på de historiska struk-
turerna, på de långa tidshorisonterna och på ett ho-
listiskt perspektiv (”totalhistoria”). En delvis annan 
inriktning, med nära koppling till ett historiemateri-
alistiskt synsätt, har fokuserat mot mentalitetshisto-
ria och samhällsideologier. I svensk historieforskning 
ersattes det äldre weibullianska paradigmet – som 
kännetecknades av sträng källkritik och kritik av ti-
digare forskares tolkningar – med detta socialhisto-
riska perspektiv under 1��0-talet. Under 1��0-talet 
har den ”historiska antropologin” anlagt ett under-
ifrånperspektiv i studier av vardagslivets historia.20

Fokuseringen mot ett aktörsperspektiv där indi-
videns roll i historien betonas har lett till att den 
biografiska metoden blivit allt vanligare under de 
senaste decennierna, såväl inom idé- och vetenskaps-
historia som inom de respektive ämnesdiscipliner-
nas forskningshistoriska studier. Metoden har också 
visats sig ha stora fördelar vid studier ur genusper-
spektiv. Den biografiska framställningen har även 

1� Ehn & Löfgren (1���); Blehr (red.) 2001. För den materiella 
kulturens betydelse i nyare forskning, se Arvidsson et al. 1��0; 
Kjellman 1��3.
20 För internationella exempel, se Le Roy Ladurie 1��0; 
Braudel 1��2; Ginzburg 1��3; Gurevich 1���, 1��2. För 
svenska exempel, se Gaunt 1��3; Jarrick 1���; Broberg et 
al. 1��3; Österberg 1���; Ödman 1���; Harrison 1���. För 
historiografisk översikt, se Östling (red.) 1���; Lilja 1���; Burke 
1��2; Dahlgren & Florén 1���.

använts inom den historiska medeltidsforskningen 
genom skildringar av historiskt viktiga personer.21

En forskningsinriktning som under senare år i 
hög grad har intresserat såväl arkeologer som etno-
loger och idéhistoriker är människors förhållande till 
landskapet, miljön och ”platsen”. Platser i landskapet 
skapas först när de ges betydelse av människor. Hur 
detta rumsliga ”platstagande” egentligen går till är 
ett studiefält som berörts av många forskare.22

2.4 Ett tvärvEtEnsKapLiGt 
förhåLLninGssätt

Ett tvärvetenskapligt perspektiv är i det närmaste en 
förutsättning för undersökningar som berör det med-
eltida Norrland. Källäget gör att enskilda discipliner 
har svårt att var för sig nå fram till hållbara resultat 
om inte flera materialkategorier kombineras. I denna 
avhandling kommer förutom arkeologiska undersök-
ningar också historiska, konstvetenskapliga, språkliga, 
folkloristiska, kulturgeografiska, idéhistoriska samt 
en hel rad naturvetenskapliga källor och analyser att 
användas. Det säger sig självt att en ensam forskare 
inte kan behärska alla dessa discipliner. I många fall 
har studierna och analyserna gjorts i samband med 
de forskningsprojekt som avhandlingen baseras på, 
medan andra har gjorts i samband med tidigare un-
dersökningar med delvis andra syften. I några fall har 
jag själv försökt samla in eller sammanställa ett ma-
terial endast för mina egna frågeställningar. För mig 
är detta brokiga användande av olika källmaterial 
och analyser en naturlig del av all historisk arkeologi 
som förutsätter ett tvärvetenskapligt förhållnings-
sätt. Än viktigare blir det förstås när studierna, som 
i detta fall, inbegriper även historieskrivningen och 
användningen av kulturarvet i dag. 

Tvärvetenskap kan bedrivas på flera olika sätt och 
i likhet med många andra företeelser går också synen 
på tvärvetenskap och samarbete över ämnesgränserna 
i vågor. Under vissa perioder har flera stort upplagda 
tvärvetenskapliga forskningsprojekt där respektive 
disciplin utformat och svarat för en särskild fråge-
ställning dominerat forskningen; exempel på sådana 

21 Om det senaste decenniets intresse för vetenskapliga 
biografier, se symposieskrifterna Att skriva människan (Åkerman 
et al., red. 1���) från Umeå universitet och Forskarbiografin 
(Baudou, red. 1���b) från Vitterhetsakademien. Se även 
antologin Obemärkta. Det dagliga livets idéer (Ambjörnsson & 
Sörlin, red. 1���). För nyare biografiska skildringar av aktörer 
i Sveriges tidiga historia, se bl.a. Dick Harrisons bok om Karl 
Knutsson (2002) och Lars-Olof Larssons om Gustav Vasa (2002). 
Inom det arkeologihistoriska området, se ovan not �.
22 Inom arkeologin, se Tilley 1��4; Burström 1��4. Etnologi: 
Saltzman & Svensson 1���; Löfgren 1���a; Häggström 2000; 
Berglund-Lake 1���. Idéhistoria: Bandolin & Sörlin 2004.
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är projektet ”Norrlands tidiga bebyggelse”,23 ”Luleälvs- 
projektet” i Umeå,24 ”Ystadsprojektet” i Lund2� samt 
projektet ”Kulturgräns norr” i Umeå2�. I andra pro-
jekt har arbetet varit mera integrerat och frågeställ-
ningarna och synsätten gemensamma för forskare 
från flera discipliner.2� Under andra perioder har en 
inriktning mot ämnesspecifik grundforskning varit 
vanligare.
 Olika sätt att bedriva tvärvetenskaplig forskning 
kan exemplifieras av det material som ligger till 
grund för denna avhandling. Medan Styresholmspro-
jektet har involverat flera forskare från olika discipli-
ner kring gemensamma övergripande frågeställningar 
och synsätt, har Risöfjärdsprojektet och Centralort i 
norr huvudsakligen bedrivits av författaren själv men 
med utnyttjande av många olika källmaterial och 
analyser utförda av specialister. I denna avhandling 
görs ett försök att fullfölja dessa arbeten genom att 
integrera olika källor och metoder kring mina speci-
ella frågeställningar.

Till de aspekter som jag betraktar som särskilt an-
gelägna att lyfta fram i detta sammanhang hör det 
immateriella kulturarvet i dess olika former. Ett ex-
empel på detta är att de flesta av de behandlade plat-
serna i denna bok överhuvudtaget inte skulle varit 
kända och lokaliserade om inte traditioner och ort-
namn vittnade om deras existens. Jag hoppas kunna 
visa att detta osynliga kulturarv i än högre grad än i 
dag är värt att uppmärksammas, tolkas och brukas 
som betydelsebärande element i landskapet och i det 
historiska medvetandet. På samma sätt menar jag 
att den forskningshistoriska bakgrunden genom sin 
koppling till den lokala hembygdsforskningens fram-
växt och villkor är avgörande för förståelsen av den 
bild vi i dag har om Norrlands medeltid. Ett tvärve-
tenskapligt synsätt är en förutsättning även i dessa 
avseenden.

Med detta breda förhållningssätt knyter avhand-
lingen på sätt och vis an till den breda tvärvetenskap-
liga ansats som kännetecknade den vetenskapliga 
hembygdsforskningens framväxt under 1�00-talets 
första hälft.

2.5 KuLturarvspErspEKtiv

Uppfattningen om vad som utgör kulturarv har en 
nära koppling till historiesyn, till definitionen av 
kultur och därmed också begrepp som minne och 
tid. Innebörden av dessa begrepp har diskuterats av 
en rad filosofer och vetenskapsteoretiker och skall 

23 Biörnstad 1���.
24 Baudou (red.) 1���.
2� Andersson & Anglert 1���; Berglund (red.) 1��1.
2� Edlund & Greggas (red.) 2000a.
2� Baudou 1���a; Emanuelsson 2001 s. � ff.

inte närmare refereras här. Till de mer inflytelserika 
tolkningarna av kulturbegreppet under 1�00-talets 
senare hälft hör dock antropologen Clifford Geertz 
syn på kultur som sociala kontexter och menings-
strukturer och kollegan Fredrik Barths koppling av 
begreppet till identitet och etnicitet som uppstår i 
mötet med andra grupper. Stor betydelse har också 
Pierre Bourdieus definition av kultur som grundläg-
gande sociala vanor och kunskaper vilka uppstår i 
dialektik med omgivningen (”habitus”).2�

Det finns inte någon entydig och allmänt vederta-
gen definition av begreppen kulturarv och kulturmil-
jö.2� Med det nu dominerande synsättet finns det inte 
bara en historia och ett kulturarv, utan många paral-
lella historier och kulturarv som skiftar beroende på 
utgångspunkt och perspektiv. Min egen användning 
av de aktuella begreppen ansluter till det sätt Riks-
antikvarieämbetet har valt att tolka dem i visions- 
och strategidokumentet Kulturarv i tiden – angeläget, 
tillgängligt, användbart (2004). Definitionerna har 
formulerats med utgångspunkt i regeringens propo-
sition Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål.30

Med kulturarv avses såväl materiella som immate-
riella uttryck. Det omfattar traditioner, idéer och vär-
den som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidi-
gare generationer. Vad som betraktas som kulturarv 
förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets 
skiftande värderingar. När kulturarvet skrivs i be-
stämd form är det underförstått att det innefattar en 
mångfald av kulturarv. Riksantikvarieämbetet är en 
av många parter inom kulturarvsområdet, som också 
omfattar bland annat arkiv, bibliotek, museer och ut-
ställningar samt ideella aktörer.

Med kulturmiljö menas den av människan påver-
kade fysiska miljön som vittnar om historiska och 
geografiska sammanhang. Det kan gälla alltifrån en-
skilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljön 
är en viktig del av kulturarvet.

Med kulturarvs- och kulturmiljöarbete avses 
verksamhet som syftar till att främja kulturarvets och 
kulturmiljöns värden, t.ex. genom att skydda, vårda, 
forska och sprida kunskap om samt utveckla dessa 
värden.31

2� Geertz 1��3; Bourdieu 1���; Lowenthal 1���; Bohman 
1��� s. 33 ff; J. Grundberg 2000 s. 11 ff, 2� ff.
2� Anselm 1��3; Beckman 1��3b.
30 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (1���).
31 Kulturarv i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart 
(2004) s. 4. Definitionen ligger nära den som används i 
kulturmiljöprogrammet för Västernorrlands län, Utsikt mot 
framtiden – nya perspektiv (2003) s. 10. Förf. har medverkat i 
arbetet med bägge dessa strategier.
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Det är mot ovanstående bakgrund som jag väljer 
att beteckna mitt eget förhållningssätt som ett ”kul-
turarvsperspektiv”. Den humanistiska och historiska 
utgångspunkten som sätter individernas och samhäl-
lets samspel i centrum är viktig i sammanhanget. 
Med individerna i centrum riktas sökarljuset lika 
mycket mot kulturell mångfald och olikheter som 
mot identitet och likheter.

Jag betraktar alltså arkeologin och den kulturhis-
toriska forskningen – och därmed mig själv – som 
en aktiv länk i det lokala historiemedvetandet och 
kulturarvsarbetet inom mitt undersökningsområde. 
Forskningen om medeltiden har därför långt mer än 
ett inomvetenskapligt intresse. Verksamheten har 
betydelse för exempelvis kunskapsspridning, lokalt 
engagemang och institutionell samverkan. Här finns 
viktiga kopplingar till regional och lokal utveckling, 
kulturell identitet och målen för den svenska kultur-
politiken. 

Med begreppet kulturarvsperspektiv menar jag 
således att historia, kulturarv och kulturmiljöarbete 
samt forskningen och användningen av denna kun-
skap i lokalt utvecklingsarbete är viktiga delar i sam-
hällsutvecklingen. Så betraktar jag med andra ord de 
projekt och de aktiviteter som ligger till grund för 
denna avhandling.

3. norrlAnd och mEdEltidEn

Medeltiden har länge utgjort en kunskaps- och forsk-
ningslucka i Norrland. Ur metodisk synvinkel är 
emellertid Norrland, och kanske i synnerhet Ånger-
manland och Medelpad, av flera anledningar särskilt 
väl lämpat för studier av de medeltida samhällsför-
ändringarna. Det i förhållande till rikets centrala 
delar perifera läget, den kraftiga landhöjningen i 
regionen, de klart avgränsade bygderna, det låga ex-
ploateringstrycket och den relativt goda kunskapen 
om den förhistoriska bebyggelseutvecklingen gör att 
strukturerna här är mindre komplexa och därmed 
lättare att urskilja och tolka än på många andra håll. 
Norrlands medeltida utveckling är intressant också 
med anledning av att ett omfattande frälse kopplat 
till jordägande aldrig utvecklades i regionen. Även 
om detta inte betyder att sociala hierarkier saknades 
i området, kan den norrländska utvecklingen bidra 
med perspektiv som kompletterar resultaten från 
andra regioner.
 I det följande ges en kort bakgrund dels till forsk-
ningen om Norrlands medeltid i stort, dels till mitt 
eget undersökningsområde Ångermanland och Med-
elpad. En fylligare forskningsbakgrund till olika as-
pekter eller områden kommer att ges i anslutning till 
respektive diskussion längre fram i texten.

3.1 norrLändsK MEdELtidsforsKninG

Norrland (Norrlanden) omnämns som självständigt 
begrepp i skriftliga källor först 143�, men den redan 
hundra år tidigare belagda benämningen ”Östernorr-
land” för det österbottniska området vittnar om att 
begreppet är äldre än så. Till det norrländska om-
rådet räknades under större delen av medeltiden de 
organiserade bygderna av landskapen Hälsingland, 
Medelpad och Ångermanland. Senare omnämns även 
Västerbotten (inkl. det nuvarande Norrbotten), vil-
ket tidigare hört till Ångermanland, som en del av 
Norrland. Under medeltiden löd hela detta område 
under Hälsingelagen som tillkom under 1300-talets 
första hälft. Jämtland och Härjedalen tillhörde där- 
emot det norska riket under medeltiden, medan 
Gästrikland räknades till Uppland och var en del 
av folklandet Tiundaland. Först under medeltidens 
slut omnämns Gästrikland som en del av Norrland. 
Ur kyrkligt hänseende löd dock även Jämtland under 
Uppsala ärkestift dit Norrland hörde. Det vi i dag 
kallar för Norrland är alltså inte identiskt med det 
medeltida Norrland. I samtida skriftliga källor an-
vänds omväxlande även begreppet Stor-Hälsingland 
(lat. helsingia major) eller bara Hälsingland för att 
beteckna hela det stora norrländska området.32

Det är emellertid viktigt att hålla i minnet att 
innebörden av de geografiska begreppen liksom sy-
nen på territorier förändrades under medeltidens 
århundraden i takt med de pågående samhällsför-
ändringarna. De olika företeelserna har därför inte 
heller nödvändigtvis skett samtidigt och tagit sig 
likartade uttryck inom hela regionen. Utvecklingen 
i mellersta Norrland var sålunda väsensskild från för-
loppet i övre Norrland (dvs. Norr- och Västerbotten) 
där de historiska och geografiska förutsättningarna 
var helt annorlunda. På samma sätt fanns det stora 
skillnader mellan kustområdena och inlandet. Med 
mellersta Norrland avser jag i det följande a priori 
landskapen Ångermanland och Medelpad.

Bristen på skriftliga källor och forskning

Ännu långt in på 1�00-talet saknades en samman-
hållen bild av det medeltida Norrland i den histo-
riska och arkeologiska litteraturen. Till stor del kan 
detta förklaras av bristen på skriftliga källor. De få 
källor som finns om exempelvis borgen Styresholm 
har visserligen varit kända och redovisade i tryck se-
dan 1�00-talets början, men det är egentligen först 
genom historikern C. G. Styffes grundläggande verk 
om Skandinavien under unionstiden, vilken i sin för-
sta upplaga utkom 1��� (3. uppl. 1�11), som en för-
sta modern översikt gjordes. En senare översikt av 

32 Holmbäck & Wessén 1��� s. XLV f; Ahnlund 1�3�, 1�42; 
Mogren 2000 s. 21 ff.
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betydelse i sammanhanget är språkforskaren Elias 
Wesséns orienterande inledning till hans och rätts-
historikern Åke Holmbäcks utgåva av Hälsingelagen 
1�40.33 

Forskningen kring norrländsk medeltidshistoria 
har således hämmats av det magra skriftliga källma-
terialet. Vare sig kyrkliga institutioner, kungamak-
ten eller aristokratin har avsatt några större mängder 
dokument med anknytning till regionen. Flest antal 
bevarade medeltida diplom härrör från Jämtland 
där senmedeltida brev av ägorättslig natur bevarats 
i många gårdar. Det prekära källäget för resten av 
Norrland har styrt såväl forskningsinriktningen som 
resultaten av de historiska undersökningar som ge-
nomförts.

Vid mitten av 1��0-talet hade intresset för norr-
ländsk medeltidsforskning varit mycket blygsamt un-
der lång tid. I samband med ett medeltidssymposium 
på Hola folkhögskola i Ångermanland 1��� påtalade 
Evert Baudou att de arkeologiska källorna för Norr-
lands medeltid till skillnad från de historiska ännu 
var ”nästan helt outnyttjade” och att forskningen för 
mellersta Norrlands del ”ligger så långt efter att det 
t o m är svårt att formulera frågorna”.34 Större utgräv-
ningar som berört medeltida lämningar i detta områ-
de hade tidigare främst utförts vid några kyrkoruiner 
och ett antal hamnlämningar längs Norrlandskusten. 
Inte heller när det gäller den medeltida kyrkokonsten 
i Norrland hade mycket hänt sedan konsthistorikern 
Henrik Cornells avhandling Norrlands kyrkliga konst 
under medeltiden publicerades 1�1�, även om undan-
tag finns.3�

avsaknaden av medeltidsstäder

En av anledningarna till att det medeltida arkeologis-
ka källmaterialet i Norrland är ytterst magert, är av-
saknaden av medeltida städer (om Gävle undantas). 
De tidigaste städerna i Norrland grundades först på 
1��0-talet: Hudiksvall 1��2, Härnösand 1��� och 
Umeå 1���.3� Den stora stadsgrundningsvågen kom 
dock inte förrän en generation senare, i början av 
1�20-talet, och redan vid seklets mitt fanns ett li-
tet pärlband av städer längs Norrlandskusten mellan 
Söderhamn i söder och Torneå i norr (fig. 4).3� Förhål-
landet var identiskt längs den finska Bottenhavskus-
ten, där städerna grundlades först under 1�00-talets 
förra hälft.3� Därmed har också exploateringstrycket 

33 Styffe 1�11; Holmbäck & Wessén 1���.
34 Baudou 1��2a s. �, 11.
3� Cornell 1�1�a.
3� Umeå existerade dock blott under några år på sin 
ursprungliga plats.
3� Söderhamn fick sina privilegier 1�20, Sundsvall 1�21 
(1�24), Umeå 1�22 samt Piteå, Luleå och Torneå 1�21.
3� De norrländska städerna från 1�00- och 1�00-talen har 
endast i begränsad omfattning varit föremål för arkeologiska 

på kulturlager från medeltiden med åtföljande arkeo-
logiska undersökningar varit lågt. 

Dessa förhållanden diskuterades bland annat vid 
det stadshistoriska symposiet ”Städers uppkomst 
och liv” som avhölls i fyrahundraårsjubilerande Här-
nösand 1���. Vid symposiet konstaterade dock med-
eltidsarkeologen Hans Andersson som var projektle-
dare för det nationella projektet Medeltidsstaden, 
att ”parallellt med urbaniseringen kan man spåra 
ekonomiska förändringar och centralortsbildningar i 
olika former i Norrland, som delvis är eller kan vara 
utlöpare av en utveckling som sker söderut, i vilken 
den medeltida urbaniseringen ingår som ett väsent-
ligt inslag”. Andersson menade också att det inte är 
någon tvekan om ”att nästan samtliga städer utmed 
kusten hade någon form av föregångare i form av han-
delsplats eller enbart marknadsplats”.3�

En maritimhistorisk utgångspunkt

De norrländska ”centralortsbildningar” som Anders-
son syftade på var ett par medeltida hamnar längs 
Norrlandskusten som hade uppmärksammats i en vi-
dare krets i samband med ett maritimhistoriskt sym-
posium som avhölls i Luleå 1���.40 Under den senaste 
femårsperioden hade då relativt omfattande arkeo-
logiska undersökningar genomförts dels vid Sankt 
Olofs hamn på Drakön i Hälsingland, dels vid Gamla 
Kyrkbyn nära Piteå i Norrbotten. Undersökningarna 
på Drakön, som stått i centrum för två tidigare sym-
posier i Umeå 1��2 och Hudiksvall 1��3, bedrevs av 
Sjöhistoriska museet på initiativ av arkeologen Per 
Lundström.41 Lundström var chef för museet och 
sedan några år tillbaka ansvarig för utgrävningarna 
av den vendel- och vikingatida hamnen vid Paviken 
på Gotland.42 Pavikenundersökningarna var i sin tur 
ett led i det projekt kring gotländska hamnar från 
vikingatid och äldre medeltid som hade initierats av 
Lundströms företrädare som museichef, Hans Hans-
son.43 Per Lundström insåg vilka möjligheter som låg i 
en jämförande analys av järnålderns och medeltidens 
hamnar, varav några betecknades som ”centralham-
nar”, i olika delar av Östersjöområdet.44

studier, även om några undersökningar i bl.a. Sundsvall och 
Härnösand har berört lämningar som går tillbaka till 1�00-talet; 
se Wallander 1���b. De regionala historiska förutsättningarna 
under medeltiden för dessa städer har i Nils Ahnlunds (1�21a) 
efterföljd fr.a. belysts av Nils Blomkvist (1��3, 1���, 1���b, 
1���). För övre Norrlands del, se Olofsson 1��2.
3� H. Andersson 1��� s. 3�, 44 f. För hela symposiet, se 
Matsson (red.) 1���a, 1���b.
40 Cederlund & Wesling (red.) 1���.
41 Eklund (red.) 1��3; Eklund (red.) 1��4. De tre symposierna 
genomfördes av Statens sjöhistoriska museum och Rådet för 
maritim forskning.
42 P. Lundström 1��1.
43 Hansson 1���.
44 Lundström 1���, jfr 1��3a, 1��3b, 1���. 
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 En översiktlig presentation av de arkeologiska un-
dersökningar av medeltida centralplatser och andra 
bebyggelselämningar som genomförts längs Norr-
landskusten ges i kapitel �.

omvärdering av övre norrlands medeltid

För övre Norrlands vidkommande hade inga egent-
liga översikter av den medeltida historien publicerats 
sedan Nils Ahnlund skrev en artikel om Västerbot-
tens medeltid 1��� och Sven-Ingemar Olofsson 1��2 
publicerade sin omfattande skildring av medeltiden 
i första delen av Övre Norrlands historia. Dessa his-
torikers syn på Norrlands medeltida utveckling blev 
länge förhärskande. Till denna forskning kan även 
kulturgeografen Ingvar Jonssons avhandling Jord-
skatt och kameral organisation i Norrland i äldre tid 
från 1��1 samt historikern och kulturgeografen Nils 
Fribergs studier av det bottniska områdets handels-
kontakter under senmedeltid och vasatid räknas. 
Historikernas slutsatser – som helt byggde på de få-
taliga och svårtolkade samtida skriftliga dokument 

Vid symposiet i Luleå jämförde utgrävningsleda-
ren Anders Huggert Sankt Olofs hamn på Drakön 
med Kyrkesviken i Ångermanland och Jungfruhamn 
i Västerbotten och betraktade dem som ”baspunk-
ter” på en medeltida segelled längs Norrlandskusten. 
Jungfruhamn berördes också vid samma tillfälle av 
Peter Gustafsson, vilken även behandlade uppgifter-
na om ett ”Bure kloster” i norra Västerbotten. Gamla 
Kyrkbyn i Piteå, som på symposiet presenterades 
av projektledaren Kjell Lundholm, passade väl in i 
samma medeltida mönster.4� Denna maritimhisto-
riska forskningstradition fick senare en fortsättning 
genom konferensserien Bottnisk kontakt som initie-
rades av arkeologen Christer Westerdahl.4�

4� Huggert 1���, även 1���; P. Gustafsson 1���; Lundholm 
1���. Huggert har senare behandlat en rad fynd från dessa 
platser i ett flertal artiklar, t.ex. Huggert 1��3, 1��4, 1���b, 
1���.
4� De maritimhistoriska perspektiven på de medeltida 
Östersjöhamnarna har diskuterats av bl.a. Cederlund (1���, 
1��1), Westerdahl (1���a) och D. Carlsson (1���); jfr 
Grundberg 1���c.

Figur 4. De många städerna runt 
Bottniska viken grundades först 
under 1500-talets senare del och 
1600-talets första hälft. I Ång-
ermanland anlades Härnösand 
1585 och Sundsvall 1621. Teck-
ning: Lars Högberg.
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som berör området – gick ut på att området norr om 
Bygdeå i princip helt saknade fast bebyggelse före 
Nöteborgsfreden 1323. Därefter skulle en kraftig 
expansionsvåg, initierad av den svenska kronan, ha 
inletts.4�

Denna modell ifrågasattes först 1��4 av histori-
kern Hans Sundström som i sin avhandling Bönder 
bryter bygd dels omvärderade det skriftliga källmate-
rialet, dels kompletterade detta med paleoekologiska, 
arkeologiska och namnvetenskapliga källor. De över-
gripande orsakerna till den medeltida bebyggelseut-
vecklingen i övre Norrland har därefter diskuterat av 
bland andra ekonomen Nils Lundgren och arkeologen 
Kjell Lundholm.4� 

Sedan slutet av 1��0-talet har bilden av övre Norr-
lands medeltid även förändrats radikalt genom ar-
keologiska och paleoekologiska studier av inlandets 
samiska miljöer. Forskningen har bedrivits av bland 
andra Inger Zachrisson och vid Umeå universitet 
Kjell-Åke Aronsson, Inga-Maria Mulk och Sven-Do-
nald Hedman.4� Undersökningarna har bland annat 
behandlat samiska offerplatsfynd, bosättningsmöns-
ter samt uppkomsten av rennäringen.

De samiska studierna har med nya perspektiv och 
metoder kompletterat tidigare undersökningar kring 
samisk och norrbottnisk medeltid som genomförts av 
bland andra arkeologerna Gustaf Hallström, Harald 
Hvarfner och Inga Serning, historikerna Nils Ahn-
lund, Sven-Ingemar Olofsson och Birger Steckzén, 
samt etnologerna Ernst Manker och Phebe Fjellström. 
Dessa har också berört den så kallade birkarlaproble-
matiken och vittnesbörd om medeltida handel med 
lappmarksprodukter.�0

Ett viktigt steg i forskningen kring övre Norrlands 
medeltid togs med arkeologen Thomas Wallerströms 
avhandling Norrbotten, Sverige och medeltiden 1���. 
Denna belyser kungamaktens regalrättsliga etable-
ring och territorialisering genom att studera det norr-
bottniska kustlandets kolonisation och kulturkontak-
ter. Wallerström daterar den svenska kolonisationen 
av övre Norrland till 1300-talet och uppmärksammar 
därvid de omfattande ”kolonisationsföretag” som är 
kända i skriftligt material och som delvis tycks ha ut-
gått från Ångermanland och Medelpad. Företeelsen 
betraktas som uttryck för ett normalt feodalt hand-
lingsmönster och sätts i relation till en allmän euro-
peisk expansion. �1

4� Ahnlund 1���; Olofsson 1��2; I. Jonsson 1��1; Friberg 
1��3.
4�  Sundström 1��4; Lundgren 1��� s. 30 ff; Lundholm 1���.
4� Zachrisson 1���; Zachrisson (red.) 1���; Aronsson 1��1; 
Mulk 1��4; Hedman 2003.
�0 Hallström 1�32; Serning 1���; Hvarfner 1���; Ahnlund 
1�21b, 1�4�; Olofsson 1��2; Steckzén 1��4; Manker 1��0; 
Fjellström 1��2, 1���.
�1 Wallerström 1���a.

Andra forskare som berört medeltida förhållan-
den i övre Norrland under senare tid är språkfors-
karen Lars-Erik Edlund som menar att spridningen 
av de nordiska ortnamnen visar att de ”svenska” byg-
derna längs Norrlandskusten åtminstone sträckte 
sig upp till Norrbottensgränsen. Den senmedeltida 
utvecklingen i övre Norrland har även behandlats av 
historikern Sune Åkerman, som bland annat studerat 
förekomsten av storfamiljer och storhushåll i regio-
nen.�2

aktuell medeltidsforskning om hälsingland, 
Jämtland och härjedalen

Bristen på historiska källor och ensidigheten hos des-
sa gäller i stor utsträckning även södra och mellersta 
Norrland. För Hälsinglands del har den medeltida 
utvecklingen under senare år huvudsakligen behand-
lats av språkforskaren Stefan Brink och arkeologen 
Mats Mogren. Brinks avhandling Sockenbildning och 
sockennamn (1��0) behandlar kristnandet och den 
äldre territoriella indelningen i Norden med hjälp av 
språkvetenskapliga studier av sockennamnen i Häl-
singland. I Mogrens avhandling Faxeholm i maktens 
landskap från 2000 behandlas med utgångspunkt i 
ett centrum-periferiperspektiv olika maktuttryck i 
Hälsingland under medeltiden och hur detta land-
skap blev en del av det svenska riket.�3 
 För inlandets vidkommande har under 1��0-talet 
en rad intressanta tvärvetenskapliga undersökningar 
med fokus på ”utmarksbruk” och fäboddrift genom-
förts i södra Norrlands och anslutande regioners 
skogsområden. Till de viktigare hör det brett upp-
lagda Ängersjöprojektet (”Flexibilitet som tradition. 
Kulturmönster och näringar i norrländsk skogsbygd 
under 1000 år”) i Härjedalen. Inom ramen för detta 
projekt har arkeologen Anna Lagerstedt i avhandling-
en Det norrländska rummet (2004) behandlat social 
organisation och ekonomi på den norrländska lands-
bygden under medeltiden. Förutom en medeltida 
smedja i Ängersjö behandlar Lagerstedt de arkeo-
logiskt undersökta medeltidsgårdarna Björka i Häl-
singland och Kyrklägdan i Jämtland. Utmarksbruk är 
också temat för Eva Svenssons avhandling Människor 
i utmark (1���) som behandlar förhållanden i Värm-
land. Utmarksundersökningarna har också berört 
Dalarna och Hälsingland.�4 

För Jämtlands och Härjedalens vidkommande har 
forskningen som tidigare nämnts gynnats av att en 
större mängd skriftliga källor bevarats från medel-

�2 Edlund 1��� s. 114; Åkerman 1��0, 1���. För kortfattade 
översikter, se också Egerbladh 1��� s. �� och Berglund 200� s. 
�� ff.
�3 Brink 1��0a, 2002; Mogren 2000.
�4 Svensson 1���; Emanuelsson 2001; E. Johansson (red.) 
2002; Liases 2003; Lagerstedt 2004.
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är ”den mångkulturella mötesplatsen”, ”de maritima 
kulturmiljöerna”, ”älvdalarnas kulturlandskap” samt 
”industrisamhällets kulturarv”. Karakteristiska och 
välkända näringar under historisk tid har varit det 
så kallade sörköreriet av norrländska produkter som 
lin och skinn till Mellansverige, det säsongsmässiga 
fjärrfisket av strömming i kustens många fiskelägen 
samt skogsindustrin som under 1�00-talets senare 
hälft lade grunden för den svenska industrialisering-
en. Den samiska kulturen har också varit ett viktigt 
inslag i regionen, liksom den finska invandringen som 
inleddes i slutet av 1�00-talet.��

Vid mitten av 1��0-talet var kunskapen om Ång-
ermanlands och Medelpads medeltid betydligt säm-
re än förhållandena var för Jämtland och Härjedalen 
respektive övre Norrland som trots allt hade fylliga 
bearbetningar av det skriftliga källmaterialet i Nils 
Ahnlunds och Sven-Ingemar Olofssons stora arbeten. 
Däremot var den aktuella kunskapen om förhistorien 
och om den senaste hundraårsperioden väl tillgo-
dosedd i landstingets publikationer Västernorrlands 
förhistoria av Evert Baudou och Klas-Göran Selinge 
1��� och i Västernorrland. Ett sekel 1862-1�62 som pu-
blicerats i två delar av flera författare 1��2.��

Visserligen hade Algot Hellbom publicerat de 
kända medeltidsdokumenten från ett av landskapen 
i Medelpads äldre urkunder (MÄU) 1��2, men någon 
vetenskaplig bearbetning och analys hade inte gjorts 
av länets medeltid. Även för den senare stadshisto-
riska utvecklingen var kunskapen föråldrad, även om 
Nils Ahnlunds Sundsvalls historia från 1�21 (del I) 
och Gösta Buchts Härnösands historia från 1�3� (del 
I) var grundliga och innehållsrika.��

Ett viktigt steg togs dock 1��� när dåvarande 
Länsmuseet Murberget (nu Länsmuseet Väster-
norrland) och Hola folkhögskola anordnade med-
eltidsseminariet ”Mittnordisk medeltid” på Hola 
folkhögskola med en lång rad föredrag som knöt an 
till medeltidsforskning i det mittnordiska området. 
I anslutning till seminariet gav länets hembygds-
förbund ut årsboken Ångermanland-Medelpad 1��� 
där medeltiden var huvudtema. Arkeologen Anders 
Wallanders artikel om medeltidsborgen Styresholm 
i Ångermanland och historikern Nils Blomkvists 
om den medeltida samhällsutvecklingen i de bägge 
landskapen skulle bli viktiga utgångspunkter för den 
fortsatta forskningen. Viktig var också historikern 
Birgitta Fritz översiktliga artikel om de ångerman-
ländska medeltidsbreven.�0

�� Utsikt mot framtiden – nya perspektiv (2003) s. 1� ff.
�� Wik (red.) 1��2; Baudou & Selinge 1���.
�� Ahnlund 1�21a; Bucht 1�3�; Hellbom 1��2 (MÄU).
�0 Wallander & Grundberg (red.). 1��2; Wallander 
1���a; Blomkvist 1���a; Fritz 1���. Ett diplomatarium för 
Ångermanlands medeltidsbrev är under utarbetande av Carl 
Szabad.

tiden. Dessa har gjorts tillgängliga för forskningen i 
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium och möjlig-
gjort den innehållsrika och detaljerade skildring av 
medeltiden som historikern Nils Ahnlund publice-
rade 1�4� som första delen av Jämtlands och Härje-
dalens historia. De skriftliga källorna har också legat 
till grund för historikern Helge Salvesens avhandling 
Jord i Jemtland (1���) som behandlar problem knutna 
till den medeltida ödeläggelsen av gårdar i Jämtland. 
De jämtländska ödesbölena har även nyligen blivit 
föremål för ingående studier av bland andra kultur-
geografen Hans Antonsson och arkeologen Stig We-
linder. Andra aspekter som har behandlats i senare 
tid i den jämtländska medeltidsforskningen är krist-
nandet och kyrkobyggandet.��

3.2 ånGErManLand och MEdELpad soM 
undErsöKninGsoMrådE

Mitt eget undersökningsområde består av de medel-
tida landskapen Ångermanland och Medelpad i mel-
lersta Norrland, det vill säga det område som långt 
senare (med vissa justeringar) skulle bilda Väster-
norrlands län. Sammanlagt omfattar dessa landskap 
närmare 2� 000 km2, en yta nästan så stor som hela 
Sörmland, Uppland och Västmanland tillsammans. 
Naturgeografiskt karaktäriseras Ångermanland och 
Medelpad dels av den långa kuststräckan, med den 
särpräglade ”Höga Kusten” i norr som av Unesco ut-
sett till världsarv, dels av de stora älvdalarna längs 
Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven samt flera 
mindre skogsälvar som rinner genom stora skogs-
områden. Bara Ångermanälven avvattnar närmare 
32 000 km2, ett område större än hela Jylland. I dag 
(200�) bor ca 244 000 invånare i Västernorrlands 
län, varav en stor del i de större städerna Sundsvall, 
Härnösand och Örnsköldsvik.
 Ångermanland omnämns tidigast i Historia Norve-
gia från 1100-talets senare hälft (”angaria”) och i ett 
brev från Birger jarl 12�� (”angermanaland”). I det 
sistnämnda brevet omnämns även Medelpad (”mizal-
paz”) för första gången. De äldsta kända landskaps-
sigillen från dessa landskap har tillkommit senast 
1314 då de är kända från några brev utfärdade vid 
landskapens respektive landsting. I den äldsta beva-
rade skattelängden som upprättades 1�3� redovisas 
1� socknar/skeppslag i Medelpad med ca ��0 hushåll 
och i Ångermanland 34 socknar/skeppslag med ca 
1��� hushåll.��

I Västernorrlands läns strategiska kulturmiljöpro-
gram Utsikt mot framtiden – nya perspektiv (2003) har 
fyra prioriterade områden pekats ut som särskilt vik-
tiga för regionens kulturmiljöprofil. Dessa områden 

�� JHD; Ahnlund 1�4�; Salvesen 1���; Brink (red.) 1���; 
Holm 2001, 200�; Antonson 2004; Hansson et al. 200�.
�� Hellbom 1��2; Skogsjö 1���.
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Förutom de undersökningar som skall redovisas 
längre fram i avhandlingen har betydelsefulla arkeo-
logiska undersökningar av medeltida bebyggelseläm-
ningar även genomförts av Per Ramqvist 1���-1��1 
vid Arnäsbacken i norra Ångermanland. Undersök-
ningarna är särskilt viktiga genom den nya kunskap 
som har erhållits om bebyggelsestrukturens och 
byggnadsskickets förändring i Ångermanland från 
vendeltid till senmedeltid.�1

Tyngdpunkten i avhandlingens undersökningsom-
råde ligger längs kusten och vid älvarnas mynnings-
områden i Ångermanland och Medelpad dit den 
fasta bebyggelsen var koncentrerad under medelti-
den. Studierna är i huvudsak koncentrerade till tre 
områden; Sundsvallsbukten i Medelpad med tonvikt 
på Selånger, Tuna/Attmar, Njurunda och Skön/Alnö, 
Ådalen i södra Ångermanland med bygderna kring 
Torsåker, Styrnäs och Bjärtrå samt kustområdet kring 
Risöfjärden i Grundsunda i norra Ångermanland.

4. forskningsprojEktEn

Källmaterialet till denna avhandling är till stor del 
framtaget inom ramen för tre forskningsprojekt som 
författaren varit engagerad i – Styresholmsprojek-
tet, Risöfjärdsprojektet och projektet Centralort i 
norr. Alla tre berör medeltida centralorter i meller-
sta Norrland, men de har olika bakgrund, inriktning 
och förutsättningar. De berör dessutom tre olika 
undersökningsområden, nämligen nedre Ådalen i 
södra Ångermanland, Risöfjärden i norra Ånger-
manland samt Sundsvallsbukten i Medelpad (fig. �). 
Härigenom kompletterar projekten varandra och ska-
par förutsättningar för geografiska, funktionella och 
kronologiska jämförelser. I det följande presenteras 
de tre projekten var för sig, som en kortfattad intro-
duktion till avhandlingens empiriska grundval.

4.1 styrEshoLMsproJEKtEt

Styresholmsprojektet startades 1��� och har syftat 
till att sätta in den ångermanländska medeltidsbor-
gen Styresholm i ett historiskt och geografiskt sam-
manhang, som kan förklara varför den anlades just i 
detta område. Det geografiska undersökningsområ-
det är nedre Ådalen (Ångermanälvens nedre lopp) i 
södra Ångermanland, med tyngdpunkt mellan Över-
lännäs i nordväst och Bjärtrå i sydöst. Genom en 
övergripande undersökning av hela detta område ur 
ett långtidsperspektiv – i huvudsak yngre järnålder 
och medeltid – har förändringar och kontinuitet i re-
gionens makt- och bebyggelsestrukturer studerats. 
Projektets arbetshypotes har varit att området kring 

�1 Ramqvist 1���.

Torsåkers socken, där borgen ligger, varit en central-
bygd under lång tid, vilket skapat underlag för bor-
gens etablering.�2

 Bland de företeelser som behandlats inom projek-
tet och som har ett direkt samband med centralorts-
problematiken, hör förutom själva fogdeborgen även 
religionsskiftet, sockenbildningen och frågan om den 
nordligaste medeltida kungsgårdens lokalisering. 
Projektet är därför tvärvetenskapligt och omfattar 
förutom arkeologiska utgrävningar även historiska 
samt natur- och kulturgeografiska studier. Inom 
projektet har flera lokaler i Torsåkers och Bjärtrå 
socknar undersökts arkeologiskt. Huvudobjektet är 
lämningarna efter fogdeborgen Styresholm och dess 
tvillinganläggning ”Pukeborg” som presenteras i ka-
pitel �.3. En boplats med bebyggelselämningar från 
äldre och yngre järnålder samt förkristna och tidig-
kristna gravar från järnålder och äldre medeltid har 
vidare undersökts vid ”Skelettåkern” i byn Björned, 
vilken presentateras i kapitel �.4. I Bjärtrå har läm-
ningarna efter Bjärtrå fäste inom Kungsgårdens by 
undersökts. Denna lokal presenteras närmare i ka-
pitel �.�. Projektets undersökningar har också om-
fattat de medeltida kyrkorna, varvid större delen av 
kyrkgolvet i Torsåker kyrka har undersökts och flera 
bebyggelsearkeologiska och dendrokronologiska stu-
dier av Ådalens kyrkor har genomförts. Dessa under-
sökningar presenteras närmare i kapitel �. 
 Merparten av arbetet inom Styresholmsprojektet 
har från starten 1��� och i över tio år skett i form 
av en folkhögskolekurs i arkeologi och medeltids-
historia. Kurserna har varje sommar inletts med en 
obligatorisk teorivecka som inledning till två eller 
tre veckors utgrävningar. I anslutning till projektets 
kursgrävningar har vid ett par tillfällen även Umeå 
universitet genomfört seminariegrävningar för ar-
keologistudenter. Förutom universitetsstudenterna 
deltog över 130 elever vid sommarkurserna, varav 
åtskilliga återkom under en lång följd av år.

Styresholmsprojektet har letts av Länsmuseet 
Västernorrland i nära samarbete med Hola folkhög-
skola. I projektet har även Riksantikvarieämbetet och 
Umeå universitet medverkat. Projektledningen har 
bestått av arkeologen Anders Wallander, historikern 
Nils Blomkvist, kulturgeografen Jan Stattin samt för-
fattaren. Finansieringen av projektet har huvudsakli-
gen skett via Björkå AB fornminnesfond.

Resultaten från undersökningarna har presente-
rats i utställningar på länsmuseet i Härnösand och på 
Hola folkhögskola, mer permanent efter tillkomsten 
av ett medeltidscentrum på platsen. De undersökta 
platserna har också skyltats i samarbete mellan läns-
museet och länsstyrelsen. En särskilt viktig roll för 

�2 Wallander 1���; Blomkvist 1��2, 1��4a, 200�a.
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ringar och kontinuitet inom maritima kulturmil-
jöer och näringar i norra Ångermanland. De över-
gripande frågeställningarna har berört miljöernas 
bebyggelseutveckling, ekonomins sammansättning 
och förändring över tid, kulturkontakter, anpassning 
till förändrade naturförutsättningar samt yttre på-
verkan. Studien har huvudsakligen berört perioden 
yngre järnålder, medeltid och nyare tid fram till ca 
1�00. Undersökningsområdet utgörs av södra delen 
av Grundsunda socken i norra Ångermanland.
 Projektets huvudobjekt är den medeltida hamn- 
och handelsplatsen vid Kyrkesviken där utgrävningar 
genomfördes 1��0-1��2. Denna plats utgör en av 
avhandlingens sex exempel på centralorter och pre-
senteras närmare i kapitel �.�. Härutöver har under-
sökningar genomförts av ett gravfält med så kallade 
nykuströsen från järnåldern på Burholmen i Banafjäl. 
Flera lokaler med tomtningar och andra maritima 
lämningar på Skagshalvön har också undersökts, lik-
som en övergiven medeltida bytomt i Finna. Under-
sökningarna har förutom inventeringar och utgräv-
ningar även innefattat kulturgeografiska och miljöar-
keologiska studier.
 Risöfjärdsprojektet har med författaren som pro-
jektledare haft Länsmuseet Västernorrland i Här-
nösand som huvudman och har bedrivits i nära sam-
arbete med Örnsköldsviks museum och Umeå uni-
versitet. Vid universitetet har i synnerhet dåvarande 
Centret för arktisk kulturforskning stött arbetet på 
olika sätt. Projektet har huvudsakligen finansierats 
via Björkå AB fornminnesfond, men medel har även 
tillskjutits av Umeå universitet, Örnsköldsviks kom-
mun, Kempestiftelserna och Länsarbetsnämnden 
i Västernorrlands län. Av betydelse var också att 
författaren fick möjlighet att inventera undersök-
ningsområdet i samband med Riksantikvarieämbe-
tets fornminnesinventering för den nya ekonomiska 
kartan 1��0. Som en följd av projektet har skylt-
nings- och fornvårdsinsatser gjorts på flera platser i 
Risöfjärdsområdet i samarbete mellan Länsstyrelsen 
i Västernorrland och Örnsköldsviks museum.

Resultat från undersökningarna inom Risöfjärds-
projektet har redovisats vid symposier och föredrag, 
samt i en rad artiklar och uppsatser, däribland flera 
studentuppsatser i arkeologi vid Umeå universitet. 
Resultaten har också presenterats i utställningar på 
Länsmuseet i Härnösand, Örnsköldsviks museum 
och Fiskevistet i Skeppsmalen.�4

4.3 proJEKtEt cEntraLort i norr

Projektet Centralort i norr startades 1��3 och har 
syftat till att studera medeltida centralortsbild-

�4 Grundberg 1��2d, 1��3; Oscarsson 1��2; L. Eriksson 1��4; 
A. Jonsson 1���.

projektet har dock det så kallade Styresholmsspelet 
haft. Detta historiska amatörteaterspel, som skrivits 
av författaren Gunnar Rydström, baseras på traditio-
ner med anknytning till Styresholm och har under en 
följd av år uppförts vid lämningarna efter borgen.

Under kursveckorna anordnades varje sommar 
en rad öppna föreläsningar för allmänheten med in-
bjudna gästföreläsare. På detta sett medverkade över 
trettio forskare med olika specialiteter från olika 
delar av landet. Projektet inleddes med symposiet 
”Mittnordisk medeltid” som anordnades på Hola 
folkhögskola 1���. Det följdes upp 1��2 med sympo-
siet ”En norrlandsbygd möter yttervärlden” med ett 
tjugotal medverkande föredragshållare. Hela Styres-
holmsprojektet och dess sammanvägda resultat har 
redovisats i boken Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess 
glömda förflutna, som presenterades i samband med 
ett större medeltidssymposium i Härnösand 200�.�3

4.2 risöfJärdsproJEKtEt

Risöfjärdsprojektet som startades 1��0 har underti-
teln ”Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer 
i Ångermanland ca �00-1�00. Exemplet Risöfjär-
den/Skagshalvön”. Projektet har haft till syfte att 
utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt och med ett 
långtidsperspektiv studera sammanhang, föränd-

�3 Boström et al. (red.) 200�. För tidigare presentationer, se 
Grundberg (red.) 1��2; Grundberg & Nykvist (red.) 1��4.

Figur 5. De tre forskningsprojektens undersökningsområden ligger i 
olika delar av Ångermanland och Medelpad. Här har de markerats i 
relation till järnåldersbygdens ungefärliga utbredning (skraffering).
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ningar i landskapet Medelpad. Det är i grunden ett 
arkeologisk projekt, som dock har haft en utpräglad 
tvärvetenskaplig inriktning; detta innebär att arkeo-
logiskt och paleoekologiskt källmaterial kombinerats 
med skriftliga källor, ortnamn, traditioner, kyrkor, 
topografi och ägoförhållanden. Frågeställningarna 
har berört vilka olika typer av centralorter som har 
funnits, vilken funktion dessa har haft i samhället, 
vad som har avgjort deras lokalisering, vems eller vil-
kas syften de har tjänat och hur de har förändrats 
över tid. 
 Projektets huvudobjekt är lämningarna efter Sankt 
Olofs hamn i Selånger, som presenteras närmare i ka-
pitel �.2. Härutöver har undersökningar även genom-
förts vid Kvissle kapell i Njurunda som behandlas i 
kapitel �.1. Ytterligare två områden som har berörts 
inom ramen för projektet, men utan arkeologiska ut-
grävningar, är Tunaområdet och området kring Skön-
Alnö. 
 Umeå universitet har varit huvudman för projek-
tet, men även Länsmuseet Västernorrland, Sunds-
valls kommun med flera har medverkat på olika sätt. 
Projektet har letts av Per Ramqvist och författaren. 
Projektet Centralort i norr har huvudsakligen finan-
sierats via Axel och Margaret Ax:son Johnssons stif-
telse. Undersökningarna av Kvissle kapell gjordes i 
samverkan med Länsstyrelsen i Västernorrlands län i 
samband med vårdinsatser vid ruinen.

Resultaten från undersökningarna har tidigare 
presenterats vid olika symposier och föredrag, samt 
i en rad artiklar och uppsatser. Utställningar med 
material från undersökningarna har gjorts vid Sunds-
valls museum och Länsmuseet Västernorrland. Sär-
skilda skyltningsinsatser har också gjorts på flera av 
platserna i samarbete mellan länsmuseet och Läns-
styrelsen i Västernorrland.��

5. utgångspunktErnA – En 
sAmmAnfAttning

Den viktigaste utgångspunkten för avhandlingen är 
författarens grundläggande förhållningssätt till kul-
turarvet, arkeologin och den lokala historien som en 
integrerad och självklar del i samhället. Studien av de 
sex undersökta kulturmiljöerna i Ångermanland och 
Medelpad och deras betydelser under olika tider tar 
avstamp i detta synsätt. Olika typer av centralplat-
ser används för att belysa den hittills dåligt kända 
medeltiden i regionen – både förr och nu.
 Avhandlingen syftar till att belysa tre sammanhäng-
ande forskningsområden med medeltiden i centrum; 
den medeltida europeiseringen i Ångermanland och 

�� Grundberg 1���a, 1���c, 1���b, 1���c; Ekenberg 1���.

Medelpad, historieskrivningen om de medeltida plat-
serna, samt kulturmiljöernas och medeltidens bety-
delse i dag. Härigenom görs ett försök att integrera 
flera aktuella forskningsperspektiv; medeltidsforsk-
ningen, den vetenskapshistoriska forskningen och 
kulturarvsforskningen. Frågeställningarna inom de 
tre områdena tar alla avstamp i undersökningarna av 
de medeltida centralplatserna i regionen.

De teoretiska utgångspunkterna knyter an till 
hermeneutiken som betonar relationen mellan det 
samtida samhällets och individens roll i den histo-
riska tolkningsprocessen. Filosofer och sociologer 
som Gadamer, Bourdieu och Fleck har definierat 
begrepp som kommer till användning i analysen. 
Teoretiska influenser har hämtats från den allmänna 
utvecklingen inom humanistisk teoribildning, vilken 
inbegriper ett kognitivt och sociologiskt perspektiv, 
samt ett reflexivt förhållningssätt. Andra forsknings-
inriktningar som har betydelse för avhandlingen är 
ett biografiskt perspektiv samt analyser av platsers 
betydelse för människor.

Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt används i 
undersökningen som tar hjälp av analyser och käl-
lor inom många ämnesdiscipliner. Utgångspunkt tas 
i ett kulturarvsperspektiv. Med detta begrepp avses 
att historia, kulturarv och kulturmiljöarbete samt 
forskningen och användningen av denna kunskap i 
lokalt utvecklingsarbete är viktiga delar i samhälls-
utvecklingen.

Medeltiden har länge utgjort en kunskaps- och 
forskningslucka i Norrland. Detta beror delvis på att 
det finns få skriftliga källor om Norrland och att få 
medeltidsarkeologiska undersökningar har gjorts i 
regionen. Olika historiska och geografiska förutsätt-
ningar har dock rått inom olika delar av Norrland, 
vilket innebär att även den medeltida utvecklingen 
har varierat avsevärt. Ingenstans i Norrland grun-
dades dock några städer – medeltidens tydligaste 
kännetecken – under medeltiden; de första städerna 
i regionen grundades under slutet av 1�00-talet. 
Däremot har andra typer av centralplatser funnits 
– däribland en rad hamnar längs Norrlandskusten 
– vilka ligger till grund för avhandlingen.
 Avhandlingens undersökningsområde utgörs av 
landskapen Ångermanland och Medelpad, där tre 
områden studeras närmare inom ramen för tre tvär-
vetenskapliga forskningsprojekt. De huvudobjekt som 
har undersökts inom projekten är Sankt Olofshamn 
i Selånger och Kvissle kapell i Njurunda inom pro-
jektet Centralort i norr, Styresholm och ”Pukeborg” 
samt ”Skelettåkern” i Torsåker respektive Bjärtrå fäs-
te i Bjärtrå inom Styresholmsprojektet, och slutligen 
Kyrkesviken i Grundsunda inom Risöfjärdsprojektet. 
Undersökningarna inom de tre forskningsprojekten 
har huvudsakligen genomförts under 1��0-talet.
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de medeltida centralplatser och kulturmiljöer i Ångermanland och 
Medelpad som har undersökts inom Styresholmsprojektet, risöfjärdsprojektet 
och projektet Centralort i norr ligger till grund för de frågor som behandlas i 
avhandlingen. I denna del redovisas materialet.

I det första kapitlet (kap. 6) behandlas således sex medeltida centralplatser som 
har undersökts arkeologiskt och som står i centrum för den fortsatta diskussio-
nen. Här presenteras platserna var för sig, hur de är kända i dag, äldre uppgifter 
och tidigare forskning, de nya arkeologiska undersökningarna, deras historiska 
omgivning samt hur platserna kan karakteriseras. Urvalet av platser har gjorts 
för att belysa såväl kyrkliga som administrativa och militära centralplatser. Identi-
fieringen har gjorts med hjälp av en kombination av traditioner, ortnamn, fysiska 
lämningar och skriftliga källor.

 För att kunna bedöma de aktuella platserna i sitt sammanhang och jämföra 
dem med liknande miljöer, ges i det därpå följande kapitlet (kap. 7) en översikt 
även av andra undersökta centralplatser från medeltiden längs Norrlandskusten. 
Forskningsöversikten och presentationen omfattar landskapen Norrbotten, Väs-
terbotten och Hälsingland.

 Under medeltiden utgjorde förutom de redovisade platserna även socken-
kyrkorna självklara centralplatser i respektive bygd. Kring dessa kretsade en stor 
del av människornas sociala liv. För att belysa denna typ av platser har undersök-
ningar även gjorts av medeltida sockenkyrkor i Ångermanland och Medelpad. 
Dessa undersökningar presenteras i kapitel 8.

En kort sammanfattning av del II ges i kapitel 9.

dEL II. PLATSErNA
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6. dE undErsöktA 
cEntrAlplAtsErnA i 
ångErmAnlAnd och 
mEdElpAd

I detta kapitel presenteras alltså sex platser som ut-
gör kärnan i undersökningen, en plats i norra Ång-
ermanland, tre i Ådalen och två i Medelpad (fig. �). 
De har alla undersökts arkeologiskt under 1��0-talet 
inom ramen för något av de tre forskningsprojekten. 
Trots att de konkreta frågeställningarna för varje lo-
kal har skilt sig åt något beroende på projektens olika 
inriktning och de lokala förutsättningarna, är under-
sökningarna ändå inspirerade av varandra och ge-
nomförda med jämförbara perspektiv och metoder.

För att kunna bilda underlag för den följande dis-
kussionen om den medeltida europeiseringen, histo-
rieskrivningen och kulturarvet har redogörelsen för 
de olika platserna inriktats mot ett urval av alla de 
aspekter som har belysts genom undersökningarna. 
Redovisningen av varje plats tar upp följande punk-
ter:

• kulturmiljöerna som de är kända och  
 uppmärksammade i dag
• uppgifter om platserna i traditioner, källor  
 och tidigare forskning
• de arkeologiska undersökningarnas fråge- 
 ställningar, resultat och tolkningar
• platsernas kulturella och historiska miljö
• sammanfattande karakteristik

Under den första punkten om kulturmiljöerna ges 
en introduktion till platserna, hur de upplevs och är 
kända av många människor samt hur miljöerna och 
kunskapen om dem har uppmärksammats och an-
vänts i olika sammanhang under de senaste decen-
nierna. Syftet är att belysa vilken betydelse platserna 
och kulturarvet spelar för människor i dag. Dessa as-
pekter behandlas samlat i del V.

Av samma anledning har även avsnitten om plat-
serna i traditioner, källor och tidigare forskning 
gjorts förhållandevis utförliga. De utgör en grund för 
diskussionen i avhandlingens del IV som fokuserar på 
hur och i vilka sammanhang kunskapen om de medel-
tida centralplatserna har vuxit fram och förmedlats. 

I avsnittet om de nya arkeologiska undersökning-
arna behandlas bebyggelselämningarna på platserna, 
fyndmaterialet och de analyser som har genomförts. 
Avsnittet avslutas med några av undersökningarnas 
vittnesmål om platsernas kronologi, karaktär och 
kontakter. När det gäller karaktären har särskild vikt 
lagts vid platsernas kommunikativa roll samt vittnes-
börd om kyrklig respektive kunglig/militär anknyt-
ning. 

Avsnittet om platsernas kulturella och historiska 
miljö redovisar andra fornlämningar, skriftliga källor, 
ortnamn och andra undersökningar i närheten som 
bedömts vara av betydelse för tolkningen av kultur-
miljöerna och som särskilt vittnar om deras roll som 
centralplatser. Detta och det föregående avsnittet i 
redovisningen av respektive kulturmiljö knyter i för-
sta hand an till del III i avhandlingen som behandlar 
den medeltida europeiseringen i regionen.

I den avslutande individuella och sammanfattande 
karakteristiken dras några slutsatser kring platsernas 
medeltida och senare betydelse och historiska sam-
manhang. 

Trots att endast ett fåtal av alla de aspekter som 
aktualiseras av undersökningarna är möjliga att be-
handla närmare i avhandlingen, har presentationen av 
platserna medvetet gjorts relativt fyllig. Anledning-
en till detta är att det omfattande nya källmaterial 
som framkommit i samband med undersökningarna 
nu för första gången redovisas samlat. En enhetlig 
redovisning har därför eftersträvats. Tyngdpunkten 
varierar dock en aning mellan de olika platserna be-
roende på deras skiftande karaktär och de analyser 
som har genomförts.

6.1 KvissLE KapELL i nJurunda

Kvissle kapell – kulturmiljön i dag

Kvissle kapell ligger i en miljö som tillhör de mest 
omdiskuterade fornlämningsmiljöerna i Norrland i 
senare tid. Anledningen till detta är planerna på att 
dra en ny sträckning av E4:an genom detta område, 

Figur 6. De undersökta platserna i Ångermanland och Medelpad har 
här markerats i förhållande till järnåldersbygdens ungefärliga utbred-
ning (skraffering).
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som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövår-
den. Området ligger vid Ljungans mynningsområde 
i Njurunda socken i södra Medelpad, ca 12 kilome-
ter söder om Sundsvall och ca 2,� kilometer norr 
om Njurundabommen. Detta välbevarade och sam-
manhållna kulturlandskap – ibland kallat ”Norrlands 
Birka” – innehåller en stor mängd fornlämningar från 
järnåldern och har länge använts som rekreations- 
och friluftsområde för befolkningen i Kvissleby- och 
Nolbyområdet. 

Kulturmiljön ligger nedanför det markanta berget 
Nolbykullen och omsluts av Ljungans kraftiga krök 
nära mynningen. Såväl nuvarande E4:an som Ost-
kustbanan passerar tätt intill kulturmiljön, strax 
söder om Kvissleby som är huvudort i det industri-
historiskt viktiga Njurunda. Ett ursprungligt avsnitt 
av E4:ans föregångare Norrstigen – den gamla hu-
vudleden längs Norrlandskusten – löper ännu förbi 
Kvissle kapell blott ett tiotal meter från ruinen. 
Det är också den vägen man kommer som besökare. 
Omedelbart söder om ett villaområde i Nolby ligger 
ett imponerande gravfält från järnåldern som bland 
annat innehåller Norrlands största gravhög. I direkt 
anslutning till gravfältet ligger ruinerna efter Kvissle 
kapell (fig. �).

Engagemanget för kulturmiljön i området har 
länge varit stort i bygden och redan i slutet av 1��0-

talet iordningställde Njurunda hembygdsförening 
den så kallade Arkeologstigen mellan områdets se-
värdheter, med Kvissle kapell som en självklar ut-
gångspunkt. Området har skyltats och vårdats under 
lång tid och Arkeologstigen används ofta i skolverk-
samheten. Olika idéer har dessutom funnits för att 
utveckla området kring ruinen turistiskt. Samtidigt 
har hävdandet av de kulturhistoriska värdena vid 
flera tillfällen hamnat i konflikt med annan verksam-
het, bland annat anläggandet av en motocrossbana 
och en travbana i närheten, rivandet av den gamla 
prästgården på 1��0-talet1 samt den ständigt åter-
kommande diskussionen om en nydragning av E4:an 
genom området. Vägplanerna diskuterades redan vid 
mitten av 1��0-talet. I samband med detta gjordes 
1��3 en så kallad gränslinjebestämning av fornläm-
ningsområdet kring ruinen och storhögarna.

Frågan blev aktuell igen i början av 1��0-talet och 
2000-2001 ledde behovet av att lösa den besvärliga 
trafiksituationen söder om Sundsvall återigen till ett 
förslag att dra vägen genom kulturmiljöområdet. I 
debatten har ett stort antal organisationer och pri-
vatpersoner tagit ställning mot förslaget och genom 
namninsamling har omkring 3000 personer protes-
terat emot det. Den lokala aktionsgruppen Njurunda 

1 Ulfsdotter 1���.

Figur 7. Lämningarna efter Kvissle kapell ligger alldeles intill flera stora gravfält från järnåldern, däribland Norrlands 
största gravhög. Foto: Leif Grundberg.
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E4-förening har stridit särskilt hårt för frågan. Ge-
nom åren har Länsmuseet Västernorrland – bland 
annat på uppdrag av Vägverket – gjort en rad ut-
redningar och andra insatser för att belysa områdets 
kulturhistoriska värden. Även en rad arkeologer och 
museimän har yttrat sig i frågan genom insändare 
i massmedia och betonat vikten av att behålla den 
unika helheten som vittnar om mycket lång bebyg-
gelsekontinuitet i området intakt.2 Regeringen har 
ännu inte tagit beslut om eventuell tillåtlighet en-
ligt Miljöbalken att bygga i den föreslagna korridoren 
som går några hundra meter norr om Kvissle kapell.

Att Kvissle kapell överhuvudtaget har uppmärk-
sammats och blivit känt för allmänheten som ett vär-
defullt kulturminne beror framför allt på folkskol-
läraren och kantorn Emil Löfgréns engagemang för 
platsen under första hälften av 1�00-talet. Många 
hembygdsintresserade Njurundabor och forskare 
känner säkert till Kvissle kapell genom Algot Hell-
boms studier under 1�00-talets andra hälft, medan 
en yngre generation lärare och elever sedan 1��0-
talet kan ha hämtat sin information om platsen via 
Sölve Carlanders läromedel i serien ”Resor i Medel-
pad”.

Men Kvissle kapell har också uppmärksammats för 
en bredare krets och i sammanhang som inte enbart 
lyfter fram den historiska dimensionen. I sökandet 
efter andlighet och heliga platser i ett alltmer seku-
lariserat samhälle har författaren och frilansjourna-
listen Lotte Mjöberg i boken Heliga marker. Forna da-
gars platser för offer, rit och bön (1���) valt ut ”Kvissle 
gårdskapell” som en av tjugo platser i landet för en 
”personlig och reflekterande skildring av en andlig 
resa” illustrerad av fotografen Tommy Arvidson.3

Intresset för medeltiden i bygden – och därmed 
också för Kvissle kapell – har nyligen fått ett tydligt 
uttryck genom bildandet av Njurunda medeltids-
förening 2004. Föreningen har till syfte att ”levan-
degöra Njurunda sockens, Medelpads och Norrlands 
medeltida historia”. Till de första aktiviteterna un-
der 200� hörde ett seminarium kring kulturmiljön 
samt ”pilgrimsvandring” mellan medeltidskyrkorna i 
Njurunda med gudstjänst i kapellruinen. Sundsvalls 
museum och andra intressenter har dessutom plane-
rat en rad insatser för att ytterligare lyfta fram om-
rådets unika kvaliteter.4

2 Selinge 1��� (1���), 2002;C. Öberg 1���; Ramqvist 2001a; 
Mattson 2002; Spång 2003.
3 Mjöberg 1���.
4 www.njurundamedeltidsforening.se. 

Kvissle kapell i tradition, källor och forskning

Kvissle kapell har varit känt i antikvariska samman-
hang i snart 3�0 års tid.� De äldsta uppgifterna om 
platsen är nedtecknade redan på 1��0-talet, i sam-
band med de så kallade rannsakningarna efter anti-
kviteter som genomfördes av präster och ämbets-
män över hela landet. Vid denna första egentliga 
fornminnesinventering skriver den historieintresse-
rade häradshövdingen i Medelpad Eric Teet följande 
1��4:

uppå prästägerne uppå Cappellsänget haffr waret ett 
gamballt capell som rudera där af änu sees, män in-
thet beskedh eller hermellsse där om funes uthan att 
bönderna ifrån dahlen i Tuhna Sochen i förtijdhen 
gått dijt till kyrckia...6

Teets uppgifter är delvis baserade på uppgifter 
som året dessförinnan, 1��3, lämnats av kyrkoherden 
i Njurunda, Nicolaus Buscherus. Det stod således 
klart redan i de äldsta uppteckningarna att lämning-
arna var rester av ett kapell. Att ruinen stod på ”Cap-
pellsänget” som låg på prästbolets marker talade sitt 
tydliga språk, liksom traditionen om att till och med 
bönder i grannsocknen utnyttjat den som kyrka.

I tryck omnämns platsen redan trettio år senare, 
1�1�, när medelpadingen Matthias Nordal omnämner 
lämningarna efter det gamla kapellet ”där stenarna 
äro sammanfogade med kalkbruk” i sin avhandling 
Excercitium academicum de Medelpadia (dvs. ”Akade-
miskt lärdomsprov om Medelpad”). Denna avhand-
ling är den äldsta tryckta skriften om Medelpad.�

Den förste som i skrift använder begreppet Kviss-
le kapell om platsen är dock Abraham Hülphers som 
meddelar följande i sin topografiska beskrivning över 
Medelpad 1��1:

I äldre tider, och innan kyrkan bygdes, har Qwissle 
Capell warit här i Soknen bekant, hwarefter ännu ses 
lemningar i Prästegårds stor-äng jemte wägen. Tuna 
Sockn, som fordom kallades dalen, har ock då lydt här 
under, men sedan blifwit afskildt Pastorat. At då warit 
kyrkowäg dit up ifrån Capellet, är ännu tydligt, ehuru 
den är igenwäxt.8

Att ”kapellet” varit välkänt i bygden framgår 
också av lantmätaren Stagnells storskifteskarta från 
1��� över Prästbolet i Njurunda, på vars marker rui-

� Kvissle kapell och dess forskningshistoria har tidigare 
behandlats av förf. i en artikel i årsboken Tidsspår 1���-�� 
(Grundberg 1���a).
� Ståhle 1��0 s. 21� f, se även Enqvist 1�43 s. 3�, 43. 
� Nordal 1��0 s. �4.
� Hülphers 1��� s. 24.
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nen är belägen. Stagnell beskriver platsen som ”Sten-
backarna tillika med det gamla kapellet”.� Femtio 
år senare antecknar också den historieintresserade 
prästen Nils Johan Ekdahl i samband med sin anti-
kvariska resa genom Norrland år 1�2� att en ”Kyrko-
ruin. Quisle kapell” låg på ”Prästeängen”.

I tidskriften Runa omnämner Richard Dybeck 
kapellet 1�42 och kopplar det till en vandringssägen 
om hur socknen fick sin kyrkplats utsedd:

En gammal sägen förmäler, att i fordom tider pil-
grimsfärder anställts hit, äfven som det berättas, att 
man först ämnat anlägga kyrkan vid Heljom, men 
att, då en osynlig magt under nätterne förstört hvad 
om dagarne uppfördes, sockneborne nedkastat i den 
förbiflytande elfven en stock, i afsigt att bygga kyrkan 
der, hvarest stocken landade; och skall detta skett der 
Socknens nuvarande kyrka är belägen.10

 
Även lantmätaren Olof Emanuel Næslund näm-

ner i sin beskrivning av Njurunda pastorat 1���-�� 
att ”Lemningar efter ett capell äro ännu synliga på 
Qvitsle egor, hvarest stället ännu likasom ock i äldsta 
skifteshandlingar heter ’capell-lägdorne’ ”. Han note-
rar också att ”Redan i Hülphers dagar war detta en 
ruin och ansedt af hög ålder”.11

Den förste som dokumenterat ruinens mått är 
Karl Sidenbladh som i samband med sina antikvaris-
ka inventeringsresor i Ångermanland och Medelpad 
under 1��0-talet (1���) beskriver Kvissle kapell på 
följande sätt:

...hardt W om vägen är en med aspar och rönnar be-
växt grundval af gråsten med kalkrappning till ett 
kapell (eller första kyrkan?), 50 fot lång, 20 f. bred. I 
öster synes en tillbyggnad hafva varit.12

Lämningarna vid Kvissle kapell har alltså varit 
kända i trakten under mycket lång tid och det är inte 
att undra på att en hel rad traditioner har knutits till 
platsen. Emil Löfgrén sammanställde 1�2� så många 
som nio olika sägner som kan knytas hit:

Den första kyrkan i Njurunda var kapellet i 
Kvissle.
Då det byggdes, hade socknen endast 16 bönder. 
Tuna och Attmar hörde då också till Njurunda.
För lång tid tillbaka låg ett kapell i Kvissle och 
ett sö’r om Öjen i Näset. I Kvissle heter platsen 
”Kapellstuvan” och i Näset ”Kapellsbacken”.

� LMV, Njurunda sn, Prästbolet, akt �3.
10 Dybeck 1�42.
11 Enqvist 1�4� s. �4.
12 Enqvist 1�43 s. 4�.

1.

2.

3.

En gammal sägen förmäler, att i forna tider pil-
grimsfärder anställts hit.
En annan att det varit s.k. sälshus på Birger 
Jarls tid.
Den första prästen kallades Präst-Peder.
Björn var kung i Njurunda. Han gjorde ett vi-
kingatåg söderut och hade stor framgång, var-
för han förde med sig många krigsfångar hem. 
Dessa voro kristna. Genom dem omvändes folket 
i Nolby och Wästbo och så blev kyrkan byggd.
Den siste Njurundakonungen hette Sven i Tuna. 
Under hans tid uppkom strid mellan kristna och 
hedningar. Sven satte sig i spetsen för dessa och 
besegrade de kristna, varefter kyrkan nedrevs. 
När ny kyrka skulle byggas, förlade man den i 
Helgom till Hellséns gård; men vad som bygg-
des om dagen nedrevs om natten, så att man 
fann, att det ej var Guds vilja att bygga kyrkan 
där.13

Uppteckningarna och traditionerna visar att 
Kvissle kapell i hundratals år funnits i folks medve-
tande och lockat till tolkningar av dess ursprung och 
funktion. De äldsta notiserna från 1��0-talet visar 
dock att byggnaden redan då sedan länge var övergi-
ven och bara levde kvar i berättelser. Att det har va-
rit en kyrkobyggnad har visserligen alltid stått klart, 
men man har uppenbarligen varit osäker på hur gam-
mal den är och om den fungerat som sockenkyrka el-
ler inte.

äldre undersökningar och tolkningar

Att Kvissle kapell återupptäcktes och undersöktes 
är som nämnts folkskolläraren och kantorn Emil Löf-
gréns förtjänst. Löfgrén var Njurunda hembygdsför-
enings förste ordförande när en sådan bildades 1�20. 
I boken Det gamla Njurunda från 1�22 lyfter han 
fram bristen på kunskap om den plats i Kvissle som 
enligt sägnen utpekas som en kyrkobyggnad. ”Den 
är”, konstaterar han, ”icke ens omnämnd i docenten 
Cornells arbete om Norrlands kyrkliga konst under 
medeltiden” som utkom 1�1�. Själv lämnar han föl-
jande uppgifter:

Ett besök på platsen ger vid handen, att å den lilla 
kullen finnas rester kvar efter grundmurar. De bilda 
en rektangel cirka 7 m. lång och 6 m. bred i ONO. 
Mellan stenarna påträffas murbruk. Flera samstäm-
miga uppgifter mäla, att sten emellanåt tagits från 
platsen och använts vid byggnadsarbeten i kringlig-
gande gårdar, vadan kullen förr varit rikare på läm-
ningar. Förekomsten av kalkbruk i grundmuren torde 

13 Löfgrén 1�2�.

4.

5.

6.
7.

8.

�.
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vara tillräckligt bevis för, att byggnaden varit av så 
ansenlig beskaffenhet, att Njurunda första kyrkan 
kan förläggas hit.14

Löfgrén verkade som Riksantikvarieämbetets om-
bud i församlingen och efter många års kamp kunde 
han 1�2� genomdriva en konservering av ruinerna ef-
ter den gamla sockenkyrkan vid Njurundabommen. 
I samband med projekteringen inför detta arbete 
besökte på Riksantikvarieämbetets uppdrag konst-
historikern Erik Salvén 1�2� den plats i Kvissle som 
Löfgrén med stöd av traditionerna ansåg vara rester 
efter ännu en kyrka. I en beskrivning till Riksantik-
varien skriver Salvén bland annat:

De raserade grundmurarna äro nu så gott som helt 
dolda av ett jordlager. Synliga delar äro endast smär-
re partier av norra och södra långmurarnas yttersidor 
samt något litet av norra långmurens innersida. Det 
hela ger bilden av en oval kulle med fördjupning i mit-
ten.15

Salvén, som gjorde en enkel skiss av platsen, var 
dock tveksam till att det kunde vara lämningar efter 
en kyrka:

Byggnaden synes emellertid på grund av sina ringa 
dimensioner vara mindre lämpad som gudstjänstlo-
kal. Uteslutet är icke, att den kan ha tjänat annat än-
damål, exempelvis såsom gillestuga, i likhet med den i 
Forsa, Hälsingland, eller såsom vakttorn invid vägen 
och den vattenled, som Ljungan, innan den ändrade 
sitt lopp, här bildade på omkr. 30 m. avstånd från 
byggnaden.

Enligt en tidningsartikel 1�2� skall även Norr-
landsarkeologen Gustaf Hallström ha besökt platsen 
och framkastat en liknande tolkning, nämligen ”att 
här skulle ligga en kastal, alltså en fästningsborg av 
samma typ som den, vilken i senare tid fått tjäna som 
klockstapel i Brunflo”.

Erik Salvén föreslog att platsen skulle undersö-
kas och konserveras. I samband med arkitekten Sten 
Anjous konservering av ruinerna i Selånger och vid 
Njurundabommen 1�2� frilades också hörnen på 
Kvissleruinens murar. Detta var tillräckligt för att 
bekräfta antagandet om en kyrkobyggnad. Samma år 
publicerade Emil Löfgrén flera kortare artiklar om 
kapellet i Kvissle och de många traditionerna kring 
detta. Till dem som tidigt uppmärksammade Kvissle 
kapell i skrift hör även författaren Olof Högberg, 
som i början av 1�00-talet var bosatt i Njurunda och 

14 Löfgrén 1�22 s. 11�.
1� ATA, Njurunda sn.

sedan 1�0� var intendent vid Medelpads fornmin-
nesförening. Han berör platsen bland annat i artikeln 
”Från det medeltida Njurunda” i en minnesskrift till 
Medelpads fornminnesförening 1�31.1�

Sommaren 1�30 frilades hela ruinen under led-
ning av Sten Anjou tillsammans med Emil Löfgrén 
och stenhuggaren Gustaf Granell.1� Efter framgrä-
vandet framträdde planlösningen med ett smalare 
rakslutet kor i öster mycket tydligt, men också an-
dra lämningar kunde anas och återges på en uppmät-
ningsritning. Anjou konstaterar:

Vid grävning strax öster om koret har påträffats mur-
verk, som möjligen härrör från en underbyggnad till 
klockstapel eller dylikt. Även på andra ställen öster 
om kyrkoruinen tycks det finnas murverk…18

Ruinen restaurerades ganska hårt vid detta till-
fälle och flera väggpartier murades upp till en jämn 
nivå för att kunna avtäckas med torv. Någon fullstän-
dig utgrävning av området i och utanför ruinen tycks 
dock inte ha genomförts och redan några år senare, 
1�34, diskuterades därför på initiativ av pastor John 
Wiking möjligheterna att fullfölja arbetet och resa 
ett minneskors i ruinen. Någon utgrävning kom dock 
inte till stånd.

När första häftet av Medelpadsdelen av det konst-
historiska inventarieverket Sveriges kyrkor publice-
rades 1�2� behandlades inte Kvissle kapell, men väl 
i ett kortare tillägg i det andra häftet som utkom 
1�3�. Där påtalades de mycket små måtten med det 
påfallande smala koret och den trånga triumfbågen. 
Kyrkan förmodades tillhöra 1200-talet.1�

En avvikande uppfattning om Kvissle kapells ur-
sprung framfördes av rektor Israel Jonzon vid Forsa 
folkhögskola, som genom jämförelser med den av ho-
nom studerade ”Forsa gillestuga” i Hälsingland tol-
kade platsen som ett själahus. I en tidningsartikel 
1�3� menar han ”att hela byggnaden inte uppförts på 
samma gång. Först uppfördes den del, som nu kallas 
koret. Det var antagligen privatkyrka för enskild 
storman, som emellertid även kunde ha upplåtit den 
för missionärsverksamhet. (---) Sedermera tillbygg-
des det större rummet, och byggnaden blev ett sjä-
lahus, d. v. s. ett härberge för resande. En upphöjning 
i det större rummet, vilken nu antages ha varit ett 
altare, emanerar enligt min uppfattning från en öp-
pen spis”.20 I en efterskrift till en samlingsvolym av 
hans artiklar om Hälsinglands historia skriver Jonzon 

1� Högberg 1�31.
1� Handlingarna från dessa arbeten förvaras på Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) i Stockholm.
1� ATA, Njurunda sn.
1� Cornell & Rappe 1�3� s. 41�.
20 ATA, Njurunda sn.
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om Kvissle kapell 1��3 att ”Den lilla kyrkan synes ha 
kommit till i slutet av vikingatiden, alltså i missions-
tidens äldsta skede”.21

Byggnadsantikvarien Bertil Berthelson vid Riks-
antikvarieämbetet är den som i samband med de 
omfattande konserveringsinsatserna vid Norrlands 
medeltida kyrkor och ruiner under 1�00-talets för-
sta hälft mest ingående har studerat kyrkornas bygg-
nadshistoriska utveckling. I en artikel i tidskriften 
Norrlands försvar 1�41 ser han Kvissleruinen som ett 
”intressant specialproblem” utan motsvarigheter i 
landskapet. Han jämför de små dimensionerna och 
ovanliga proportionerna med ruinen efter en mycket 
tidig gårdskyrka i Balstorp i Edsvära socken i Väs-
tergötland, men menar att tolkningen av ruinen är 
oklar.22 När han 1��3 ger en bred och utförlig över-
sikt av den kyrkliga byggnadskonstens utveckling i 
Härnösands stift i ord och bild sammanfattar han fun-
deringarna kring Kvissle kapell på följande sätt:

Man kunde vara frestad att tro att kapellet skapats 
direkt efter västliga förebilder av någon från Trond-
heim hemvändande pilgrim. En annan förklaring 
skulle innebära att någon av storbönderna i Kvitsle 
velat ha ett eget kapell – en liten gårdskyrka – vid 
sidan av församlingskyrkan. Kvitsleruinen måste i 
varje fall betecknas som ett särfall utan samband med 
de romanska kyrkobyggnadernas utvecklingslinje i 
Medelpad.23

Därefter har ruinen egentligen bara behandlats 
översiktligt av olika forskare. Till dessa hör arkeolo-
gen Klas-Göran Selinge som vid flera tillfällen berört 
kulturmiljöområdet i Nolby och då omnämnt Kvissle 
kapell som ”lämningar av en liten gårdskyrka från 
omkring 1200”.24 Även den Njurundafödde läraren, 
kulturhistorikern och språkforskaren Algot Hellbom 
har i sina många skrifter om Njurundas och Medel-
pads historia kortfattat berört Kvissle kapell i flera 
sammanhang. Den tolkas av honom som socknens 
äldsta kyrkobyggnad, måhända också Medelpads 
äldsta.2�

Ruinen har också berörts av kyrkohistorikern 
Gunnar Smedberg som i avhandlingen Nordens för-
sta kyrkor 1��3 betecknar Kvissle kapell som mycket 
intressant. Efter att ha nämnt kopplingen till grav-
fältet, närheten till sockenkyrkan och de små dimen-
sionerna fortsätter Smedberg: ”Ruinen ligger fortfa-
rande på ecklesiastik mark. Den torde alltså ha varit 

21 Jonzon 1��3 s. 1��.
22 Berthelson 1�41 s. �4 f.
23 Berthelson 1��3 s. 21�.
24 Selinge 1��� (1���), 1��0.
2� Hellbom 1��1 s. 1�� f.

doterad. Allt talar för att den byggts av en privat-
person.”2�

Efter framgrävningen av Kvissle kapell 1�30 har 
dock inga egentliga undersökningar genomförts för-
rän 1��4-��. Då fick projektet Centralort i norr möj-
lighet att göra en noggrannare utgrävning i samband 
med att Länsstyrelsen i Västernorrlands län lät res-
taurera ruinen som nu hade förfallit.2� 

de arkeologiska undersökningarna vid Kvissle 
kapell – frågeställningar, resultat och tolk-
ningar

Före undersökningen 1��4-�� hade ruinens murar 
börjat rasa på flera ställen och en stor mängd lösa ste-
nar och rasmassor låg både i och utanför ruinen. Av 
dokumentationen från utgrävningen 1�30 framgick 
inte med tydlighet hur omfattande och noggrann 
denna undersökning hade varit. Målsättningen med 
den nya undersökningen var därför att se om man vid 
den tidigare utgrävningen hade missat eller undvikit 
djupare liggande lämningar och konstruktioner inuti 
ruinen. Avsikten var också att genom provschakt 
omedelbart utanför ruinen, genom provtagning i 
kulturlager och genom fynd försöka klarlägga dess ål-
der. En undersökning av relationen till en förmodad 
bogårdsmur och dateringen av eventuella gravar som 
indikerades av svackor utanför muren, bedömdes 
dessutom vara väsentlig för förståelsen av områdets 
karaktär. 1��4 och 1��� års undersökningar i Kvissle 
omfattade därför kartering av området närmast rui-
nen, friläggande av ruinens murar, utgrävning av dess 
golvytor samt provschaktsgrävning omedelbart söder 
och väster om ruinen.2�

Bebyggelselämningar

Kvissle kapell (Raä 123) ligger på en mindre, ca 
�0x�0 meter stor moränhöjd, ca 10 meter över havet. 
I nordöst och nordväst gränsar platsen mot åkermark 
och i söder mot en väg – den gamla Norrstigen. Pa-
rallellt med den slingrande vägen löper i öst-västlig 
riktning en å som utgör resterna av en äldre älvarm 
som under äldre järnålder gjorde platsen attraktiv 
för bebyggelse. Om denna järnåldersbygd vittnar än 
i dag de stora gravfälten på bägge sidor om kapel-

2� Smedberg 1��3 s. 1�� f.
2� Efter undersökningen har ruinen på uppdrag 
av Länsstyrelsen restaurerats med arbetskraft från 
Skogsvårdsstyrelsen, under ledning av Ola Hanneryd på L. 
Markström Bygg- och restaureringskonsult AB. 
2� Vid undersökningen medverkade som arkeologer förutom 
förf. även Lisette Eriksson, Anna Ekenberg och Ulrika Jönsson 
samt som grovarbetskraft flera personer via arbetsförmedlingen. 
Härutöver bidrog bl.a. Anna Egebäck med frivilliga insatser vid 
ett par tillfällen.
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let. Flera numera bort- eller överplöjda gravhögar har 
dessutom funnits i åkermarken intill.

Kapellruinen har en romansk planlösning med ett 
smalare, rakslutet kor i öster och dimensionerna är 
mycket små (fig. �). Invändigt mäter långhuset blott 
ca �,0x4,2 meter och koret 4,2x2,3 meter. Byggnaden 
ligger i riktning östnordöst-västsydväst med koret i 
öster. Väggarna består av 1,3-1,4 meter tjocka skal-
murar av delvis tuktad gråsten och varierar utvän-
digt i höjd mellan 1 och 1,� meter. Invändigt är lång-
huset ca �x4,2 meter stort och koret 4,2x2,3 meter. 
Smala ingångar eller portaler till såväl långhuset som 
koret finns i söder. Den ca 1 meter breda triumfbågs-
öppningen mellan långhuset och koret är igenmurad, 
men fullt iakttagbar eftersom stenarna här är betyd-
ligt mindre. I koret upptas större delen av utrym-
met av ett ca 1,�x1,4 meter stort och 0,� meter högt 
trappstegsformat altare av sten.

Strax öster om koret finns, precis som Sidenbladh 
noterade 1��� och senare även Anjou, ytterligare 
byggnadsrester av något slag. Dessa har inte berörts 
av de nya undersökningarna, men av stenarna och 
kalkbruket att döma så är de samtida med kyrkorui-
nen. Vare sig de härrör från en del av en bogårdsmur 
eller utgör fundament till en klockstapel eller dylikt 
som Anjou föreslog, vore en framtida undersökning 
av dessa märkliga lämningar värdefull.

Det visade sig att man vid de tidigare utgrävning-
arna inte hade grävt sig ner i botten inuti kyrkan. 
Bland konstruktionsdetaljerna hittades fundamentet 
till ett större altare (ca 2,�x1,�0 m stort) som var pla-
cerat mitt för långhusets östvägg. Uppenbarligen är 
det ett högaltare som byggts efter att koret övergi-
vits. Detta visar att igenmurandet av triumfbågsöpp-
ningen mellan långhuset och koret har skett redan 
under medeltiden. Förmodligen har man ansett att 

byggnaden var för liten för en omfattande ombygg-
nad och breddning av koret och i stället flyttat ut 
altaret till långhuset. Detta bör i sin tur betyda att 
kapellet inte övergivits på grund av att sockenkyrkan 
i Njurunda byggdes under 1200-talet, vilket har varit 
en av flera möjliga hypoteser.

I delar av långhuset, särskilt längs den norra och 
södra väggen, fanns fragmentariska rester av obränt 
trä, som eventuellt kan härröra från golvplankor. Om 
så är fallet tillhör det emellertid inte byggnadens 
äldsta fas, eftersom det inte låg i det understa lag-
ret. Det kan också vara rester av nedrasade takdelar. 
Koret har däremot haft ett stengolv av glest liggande 
flata gråstenar. En koncentration av tegelstensfrag-
ment längs långhusets södra vägg kan också tyda på 
att kyrkan haft en tegelmurad nisch i denna vägg. På 
samma sätt vittnar fönsterglas – särskilt i nordöstra 
hörnet – om en eller flera mindre fönsteröppningar.  

I ett sökschakt påträffades omkring sju meter sö-
der om ruinen stenfundamentet till en bogårdsmur 
som inte var synlig ovan mark före undersökningen. 
Vid byggandet av denna hade en äldre skelettgrav 
skadats (hela överkroppen var förstörd), som bland 
annat av riktningen att döma sannolikt var kristen. 
Strax väster om ruinen påträffades dessutom rester 
av en brandgrav från järnåldern och i en grop under 
stengolvet i koret hittades ett vikingatida silverhänge 
tillsammans med en svinbete. Detta kan naturligtvis 
vara en ren slump, men det är frestande att tolka re-
lationen mellan kyrkan och gropen som en medveten 
relation. De nedlagda föremålen skulle således kunna 
vittna om direkt kultplatskontinuitet.

Fynd

Sammalagt tillvaratogs ca 100 fynd vid undersök-
ningen (tab. 1). Dessutom registrerades ca 30 kg 
”massfynd”, varav merparten bestod av tegel och 
kalksten (tab. 2).

Såväl i sökschakten som i koret och långhuset 
hittades ett stort antal spikar av järn. Spikarna kan 
förstås ha använts i många sammanhang, men flera 
av dem kan ha utgjort kistspikar. Bland det övriga 
fyndmaterialet kan nämnas ett medeltida silver-
hänge, beslag av koppar samt spikar och nitar av järn. 
Ovanliga fynd är två ca 3 centimeter stora, liksidiga 
järnkors som möjligen varit nedlagda i en grav. De 
har stora likheter med ett järnkors som infogat i en 
täljstenssten påträffats i en 1200-talsgrav i Ulstad i 
Gudbrandsdalen, som i sin tur närmast kan jämfö-
ras med de särskilt i Norge förekommande blykorsen 
från äldre medeltid.2� I svenskt material kan fynden 
jämföras med ett kors från en märklig grav daterad 

2� Grieg 1�33 s. 3�2ff; Ekre et al. 1��4 s. ��.

Figur 8. Kvissle kapell består av en liten romansk kyrka med smalare 
rakslutet kor i öster. Foto: Leif Grundberg.
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till omkring 1100 på Valstagravfältet i Norrsunda, 
Uppland.30

Delar av ett keramikkärl av stengods med grön 
utvändig blyglasyr tillvaratogs i kapellruinen. Kärlet 
tillhör 1400-talet och är tillverkat i tyska Siegburg, 
men sannolikt glaserat i Flandern. I åkermarken runt 
kapellet har dessutom stengodsskärvor från 1�00-ta-
lets mitt, sannolikt från Köln, samt 1�00-talets Rae-
ren eller Aachen tillvaratagits.31

Vid utgrävningarna 1�30 påträffades tre medelti-
da mynt innanför murarna i Kvissle kapell och ytter-
ligare närmare sextio sådana hittades i sockenkyrkan 
vid Njurundabommen. Tyvärr blandade man dock 
ihop dessa myntfynd med varandra, vilket innebär 
att vi inte vet med säkerhet vilka mynten från just 
kapellruinen var. Likaså saknas dokumentation från 
undersökningen i Kvissle, som möjligen hade kunnat 
bidra till tolkningen av anläggningens datering och 
funktion. Flera myntfynd från de nya undersökning-
arna visar dock att kyrkan har använts åtminstone 
fram till reformationen (tab. 3). I långhuset hittades 
nämligen fyra svenska 1400-talsbrakteater i anslut-
ning till altarfundamentet, varav två slagits så sent 
som ca 14�0-1�00. I koret, däremot, påträffades sig-
nifikativt nog endast ett gotländskt mynt från 1200-
talets mitt eller första hälft.

Intressant är för övrigt det G-skillingmynt från 
1�2� som framkom vid undersökningen. Kanske här-
rör det från Nils Johan Ekdahls besök på platsen i 
samband med hans antikvariska resa året därpå?

I nordöstra delen av långhuset fanns som redan 
nämnts skärvor av medeltida glas som tillhört ett 
fönster i kyrkan. Inga målningar har iakttagits på 
dessa av glaspest kraftigt påverkade skärvor.

Från yngre järnålder, det vill säga perioden före 
kyrkans uppförande, härrör sannolikt ett par glas-

30 G. Andersson 1��� s. 1�4 f.
31 Keramiken från Kvissle har analyserats av Magnus 
Elfwendahl (Elfwendahl & Grundberg 2000).

pärlor som hittades i (eller under) långhuset, liksom 
ett antal eldslagningsflintor och ett bryne. Det sist-
nämnda är tillverkat av finkornig kvartsfyllit och 
kommer från ett brynstensbrott i Eidsborg i norska 
Telemark.32

Till järnåldern hör också en tresegmenterad guld-
foliepärla som låg invid skelettet i schakt 1 och en 
ringformad blå glaspärla som härrör från resterna av 
en brandgrav i sökschaktet väster om ruinen. Ytter-
ligare tre pärlor hittades vid undersökningen, varav 
en polykrom pärla från långhuset möjligen tillhör 
1000- eller 1100-talet. Samtliga pärlor bör tillhöra 
vikingatid eller äldsta medeltid (tab. 4).33

Det märkligaste fyndet gjordes i gropen mitt un-
der den lilla golvytan i koret, ett silverhänge med fi-
ligran och granulation med volutmönster (fig. �), som 
– genom jämförelser med fyndmaterial från Birka – 
med säkerhet kan hänföras till �00-talet. Den speci-
ella typen med tre voluter är särskilt vanlig i Sverige, 
där sjutton sådana har påträffats, förutom i Birka i 
synnerhet på Öland och Gotland. Ett exemplar har 
även hittats i Hälsingland, men Kvisslefyndet är det 
nordligaste i landet.34 

32 Den geologiska bestämningen har gjorts av Peter Kresten 
(1���a).
33 För synpunkter på pärlorna och deras datering tackas Björn 
Ambrosiani och Mathias Bäck.
34 Duczko 1��� s. 32 ff.

 Material Långhus Kor schakt Lösfynd totalt

Silver 6 2 - - 8

Brons/
koppar

3 3 - - 6

järn 37 11 16 - 64

Keramik 1 - - 2 3

Glas 13 - 3 - 16

Bärnsten 1 - - - 1

Flinta 1 3 4 - 8

övrig sten 1 - - - 1

summa 63 19 23 2 107

Tabell 2. ”Massfynd” från undersökningarna av Kvissle kapell 
(vikt i gram).

Tabell 1. Antalet fynd från undersökningarna vid Kvissle kapell 
fördelade på materialkategorier.

Tabell 3. Myntfynd från Kvissle kapell.

typ Beskrivning datering

BM KrH YIIIe Brakteat med krönt huvud Ca 1470-1500

BM KrH YIIc Brakteat med krönt huvud Ca 1410-

BM KrH YIIIe Brakteat med krönt huvud Ca 1470-1500

BM KrA YIIa Brakteat med krönt A Ca 1430-70-

LL XXI-XXII Ensidig penning (Gotland) 1210/20-1260/70

? ½-mynt, obestämt Medeltid

- ¼-skilling (Carl XIV) 1827

Bestämning: Monica Golabiewski Lannby, KMK; Leif Grundberg

3� 3�

Material Långhus Kor schakt totalt

Brända ben - 5 245 250

Obrända ben 125 578 895 1598

Slagg/sintrad lera - - 17 17

Kalksten - - 6982 6982

Tegel 20954 - 46 21000

Bränd lera - - 1 1

summa 21079 583 8186 29848



Att flera av de vikingatida fynden från utgrävning-
arna i Kvissle kan kopplas samman med bebyggelse 
eller gravar på platsen, gör övergångsskedet mellan 
ett senvikingatida och ett tidigkristet gravskick sär-
skilt intressant.

Analyser

Tre 14C-dateringar har genomförts på benmaterial 
från Kvissle kapell (fig. 10). Den äldsta dateringen 
härrör från omrörda ben från en vuxen individ som 
hittades i långhuset. Efter kalibrering ligger date-
ringen i intervallet 1030-11�0 (med 1σ, motsvarande 
ca ��% sannolikhet). Huruvida graven anlagts i kyr-
kan eller innan denna byggts kan inte avgöras. De 
två andra dateringarna, ett spädbarn som gravlagts 
i koret sekundärt och en vuxen i schakt 1 som delvis 
skadats av bogårdsmuren, faller inom tidsperioden 
12�0-13�0 respektive 12�0-13�0.

Några intakta gravar har inte påträffats i ruinen, 
men den osteologiska analysen av det spridda ben-
materialet från undersökningen visar att ben från 
minst åtta spädbarn samt en vuxen fanns i koret, ben 
från ett spädbarn, en ung individ och en vuxen (man) 
fanns i långhuset samt ben från ett spädbarn, ett barn 
och två vuxna i schaktet utanför ruinen (tab. �).3� 
Sammanlagt påträffades alltså ben från minst sexton 
individer vid undersökningen. Spädbarnen i koret 
har begravts efter att koret övergetts, det framgår 
av benens relation till korets stengolv. Tydligen har 
man alltså när triumfbågsöppningen murades igen, 
fortsatt att använda koret som gravkammare.

3� Den osteologiska undersökningen har utförts av Barbro 
Hårding.

Tabell 5. Osteologiskt identifierade individer från 
Kvissle kapell (1��4).

plats antal ålder Kön

Långhuset 1 Infant (0-1 år)

1 juvenilis (10-24 år)

1 Adultus (18-44 år) Man

Koret 1 Adult (>20 år)

8

Infant (0-1 år), varav 

1 ca 1 mån, 2 ca 0±2 

mån, 1 ca 9±2 mån
Schakt 1 1 Infant (0-1 år)

1
Infans II

ca 7 år±2 år
1 Maturus (35-64 år)

Grav 1 1 juvenil, ca 14-15 år

Analys: Barbro Hårding

Tabell 4. Pärlor från Kvissle kapell.

fyndnr Beskrivning Material färg ungefärlig 
datering

51:3-4
Polykrom,  
avlångt 
klotformad

Glas
Blå, gul-
grön, 
vit-röd

Möjl. 1000-
1100-tal

55
Tunnformig,  
bikonisk 
perforering

Bärnsten

69
Närmast 
tunnformig,  
translucent

Glas Grön

80:1
Segmenterad 
(tre)

Guldfolie Guld
Trol. 900-talets 
början

93:1
ringformad, 
opak

Glas Blå

40 41

Figur �. I en grop under korgolvet i Kvissle hittades ett 
hängsmycke av silver som tillverkats i filigran- och gra-
nulationsteknik. Fyndet kan dateras till �00-talet och har 
motsvarigheter bland annat från Birka i Mälaren. Foto: 
Göran Omnell, Örnsköldsviks museum.



Kronologi, karaktär och kontakter

Myntfynden visar att kyrkan i Kvissle sannolikt varit 
i bruk åtminstone från 1200-talets mitt till omkring 
1�00. Andra fynd visar att platsen använts för ske-
lettbegravningar redan under vikingatid och äldsta 
medeltid. Av allt att döma har också förkristna be-
gravningar och kult förekommit på platsen under 
vikingatid.

Den kyrkliga anknytningen är mycket tydlig på 
platsen, med såväl kyrkobyggnad och begravningar 
som föremål knutna till den religiösa sfären. Med-
an de medeltida mynten vittnar om kontakter med 
centrala Svealand under äldsta medeltid kan den 
senmedeltida keramiken knytas till Rhenområdet i 
Tyskland. Även fynd som brynen från Telemark och 
silverhänget vittnar om utvecklade nätverk med an-
dra områden.

Kulturell och historisk miljö

Området kring Nolby och Kvissle vid Ljungans utlopp 
är ett av Norrlands fornlämningsrikaste områden. På 
grund av den variationsrika och stora mängden beva-
rade gravar och boplatslämningar från järnåldern 
– inte minst flera storhögar – har området klassats 
som ett riksintresse för kulturmiljövården i landet. 
Kvissle kapell ligger mitt i detta område och bara 
några kilometer från kapellet ligger ruinen efter den 
medeltida sockenkyrkan vid Njurundabommen. Un-
dersökningar visar att sockenkyrkan har byggts om i 
flera etapper och att den äldsta fasen sannolikt kan 
dateras till 1200-talet. Särskilt viktigt är att kyrkan 
varit försett med ett västtorn, vilket i Medelpad för 
övrigt bara är känt från de gamla kyrkorna i Selånger 
och Skön.

Kulturmiljön kring Kvissle och Nolby i Njurunda 
har många indikationer på centralitet under järn-
ålder och medeltid.3� Förutom gravfälten med stor-
högar från äldre järnåldern – däribland Norrlands 

3� Se Blomkvist 1��� s. �� ff.

största gravhög med en diameter på 40 meter – tyder 
också prästbolets äldre Tunanamn på någon form av 
central administrativ funktion, kanske redan under 
äldre järnålder.3� Området låg vid denna tid ypper-
ligt till ur topografisk och kommunikationsmässig 
synvinkel, med goda hamnlägen invid en äldre gren 
av Ljungans utlopp. Några hundra meter norr om rui-
nen, i Nolby, vittnar också en runsten från 1000-talet 
med ett kristet kors, den så kallade Burestenen, om 
en vikingatida stormannagård. Uppgifter finns för 
övrigt om ytterligare en runsten i grannbyn Västbo 
respektive ”Kvissle-mon”.3�

Ett spännande tecken på att området under just 
vikingatiden förefaller ha haft långväga kontakter är 
en nytolkning av ett runstensfragment från grann-
kyrkan Attmar uppströms Ljungan. Runforskaren 
Marit Åhlén menar att allt tyder på att det är en så 
kallad Ingvarssten, som alltså minner om en person 
som deltagit i Ingvar den vittfarnes resa i österled ca 
103�-1041. Tidigare är 2� runstenar kända som med 
relativ säkerhet kan knytas till expeditionen, huvud-
sakligen från nuvarande Södermanland och Uppland. 
Attmarstenen är den första kända Ingvarsstenen i 
Norrland.3� 

Att stormannaintressen funnits i området även 
under medeltiden framgår med all önskvärd tydlig-
het av ett brev från 1331, då ärkebiskopen i Uppsala 
Olov Björnsson och kungsåren i ”Stor-Hälsingland”, 
det vill säga fogdarnas överordnade och kungamak-
tens ställföreträdare i Norrland, Johan Ingemars-
son, haft ägor – sannolikt på grund av det rika fisket 
i Ljungan – i Kvissles grannby Dingersjö och gården 
Värsta. Detta är ett av mycket få exempel på att lan-
dets absoluta toppskikt haft privata intressen i detta 
område.40 

3� Strid 1��3 s. �� f; Hellberg 1��4 s. 13� f.
3� Hellbom 1��� s. 1� f, �2.
3� Åhlén 200�. Om övriga Ingvarsstenar och om Ingvarståget, 
se senast Mats G. Larsson 1��0.
40 Hellbom 1��2 s. 43 ff; Blomkvist 1��� s. �0. Värsta är en 
gård under Dingersjö by, men uppgiften kan även avse byn med 
samma namn i grannsocken Tuna.

Tabell 5. Osteologiskt identifierade individer från 
Kvissle kapell (1��4).

plats antal ålder Kön

Långhuset 1 Infant (0-1 år)

1 juvenilis (10-24 år)

1 Adultus (18-44 år) Man

Koret 1 Adult (>20 år)

8

Infant (0-1 år), varav 

1 ca 1 mån, 2 ca 0±2 

mån, 1 ca 9±2 mån
Schakt 1 1 Infant (0-1 år)

1
Infans II

ca 7 år±2 år
1 Maturus (35-64 år)

Grav 1 1 juvenil, ca 14-15 år

Analys: Barbro Hårding

Atmospheric data from Stuiver et al. radiocarbon40 1041-1083(1998); OxCal v3.3 Bronk ramsey (1999); cub r4sd:12prob usp[chron]

Kvissle kapell

Ua-12061 
Spädbarn, koret

Ua-12062
Vuxen, schakt 1

Ua-12060
Vuxen, långhuset

1000 e.Kr. 1100 e.Kr. 1200 e.Kr. 1300 e.Kr. 1400 e.Kr.

40 41

Figur 10. 14C-dateringar från gravarna vid Kvissle kapell visar att skelettbegravningar har skett på platsen 

såväl under äldre som yngre medeltid. Dateringarna redovisas kalibrerade med 1 och 2σ (dvs. 68,2% resp. 
�5,4% sannolikhet).



I sammanhanget är också ett brev från 1�2� av 
intresse. I detta ger Gustav Vasa en Bengt Jonsson, 
som sannolikt var fogde i landskapet, tillgång till ett 
”Konunga ödhe i Medelpadh i Niurunda Sochn”. Det 
är sannolikt identiskt med ett område nära Dövik-
sjön som senare kallas Öd, som uppges ha varit ett 
laxfiske. Tvärs över Ljungan från detta område låg en 
plats vid namn Kungsholmen.41

Orsaken till områdets betydelse har sannolikt va-
rit just den strategiska placeringen vid Ljungans ut-
lopp, där älven gör en kraftig krök och där den enda 
landvägen av någon större betydelse i Norrland kor-
sade älven. I Hälsingelagen från 1300-talets början 
stadgas att hela landskapet hade ansvar för underhål-
let av färja eller bro vid den viktiga passagen över 
Ljungan eller ”Njurundaälven” som den kallades.42 
Arkeologen Jan Lundell har till och med framkastat 
tanken att begreppet Norrstigen ursprungligen åsyf-
tat sträckan norrut från Ljungan och att en av de i 
Hälsingelagen omnämnda Uppsala öden eller kungs-
gårdarna i själva verket legat i Njurunda.43 Kontrol-
len över denna ekonomiskt och kommunikativt vik-
tiga älvmynning har hursomhelst uppenbarligen haft 
en maktpolitisk funktion under mycket lång tid.

Kvissle kapell – en medeltida egenkyrka  
i ”stormannamiljö”

Undersökningen visar att Kvissle kapell har fungerat 
som kyrka och begravningsplats under större delen 
av medeltiden, åtminstone sedan mitten av 1200-
talet och ända fram till reformationen. När den ur-
sprungligen uppfördes har inte kunnat fastställas 
med säkerhet, men ingenting talar emot att den kan 
vara en av områdets allra tidigaste stenkyrkor från 
1100-talet och därmed uppförd redan före sockenbild-
ningen. Genom sina små mått avviker den också från 
sockenkyrkorna. Huruvida den har föregåtts av en 
äldre träkyrka har inte kunnat avgöras genom den 
begränsade undersökningen. Trots detta indikerar 
platsen genom den direkta kopplingen mellan kyrka 
med kristna gravar och förhistoriska boplats- och 
gravlämningar från vikingatiden såväl kultplats- som 
bebyggelsekontinuitet mellan förkristen och kristen 
tid.

Närheten till sockenkyrkan visar att Kvissle ka-
pell – om de bägge kyrkorna är samtida – har haft en 
speciell funktion. För detta talar även benämningen 
”kapell”, de små dimensionerna samt läget invid den 
gamla Norrstigen på prästbolets mark intill flera sto-
ra gravfält från järnåldern. Av allt att döma uppför-
des den som en egenkyrka på en stormannagård och 

41 MÄU 1��; Löfgrén 1�31 s. ��.
42 Holmbäck & Wessén 1��� s. 3��; Friberg 1��1 s. ��, �3.
43 Lundell, muntl. uppgift.

hade åtminstone tidvis begravningsrätt. Områdets 
många tecken på makt och centralitet under skilda 
perioder gör också Kvissle kapell till ett tydligt ex-
empel på den nära relationen mellan religion, makt 
och manifesta symboler. Att kapellet ligger på präst-
bolets mark tyder på att såväl byggnaden som mar-
ken vid något tillfälle har doterats till prästbolet, det 
vill säga har skänkts till församlingen eller prästen.44 
Uppenbarligen har Kvissle kapell därför uppförts på 
privat initiativ i anslutning till den stormannagård 
– det gamla Tuna? – som av gravhögarna att döma 
etablerades i området redan under äldre järnålder. 
Om gården har varit bebodd av samma släkt ända in 
i medeltid och därigenom symboliserat dess centra-
la roll i samhället med såväl storhögar, runsten och 
egenkyrka må vara osagt. Det förefaller dock som om 
traditionerna och symbolerna i landskapet har varit 
viktiga för att hävda en central position. 

Kopplingen till religionen har varit väsentlig i 
detta sammanhang. Under den förkristna tiden har 
kulten utövats lokalt och sambandet mellan den re-
ligiösa och den världsliga makten har troligen varit 
starkt. På samma sätt kan Kvissle kapell vara ett ut-
tryck för ett fortsatt hävdande av den lokala makten, 
eftersom en egenkyrka krävde omfattande resurser 
både att bygga och att bruka. Såsom den kanske för-
sta och enda stenbyggnaden i regionen i tidig med-
eltid måste en sådan kyrka dessutom ha haft en im-
ponerande symbolisk laddning. Ur den aspekten är 
Kvissle kapell ett ovanligt tydligt exempel på den 
nära relationen mellan religion och makt under järn-
ålder och medeltid. Så till vida bär också de histo-
riska skeenden som vi kan avläsa i traditionerna och 
lämningarna i Kvissleområdet vittnesbörd om den 
gryende sveastatens och Uppsalakyrkans ökade infly-
tande i Medelpad under medeltiden. 

Den långa raden av traditioner som är knutna till 
Kvissle kapell vittnar om den betydelse platsen till-
skrivits i bygdens historia, dels såsom bygdens första 
kyrka, dels genom kopplingen till bygdens forntida 
”kungar” eller stormän. Traditionerna är kända genom 
uppteckningar och skrifter alltsedan 1�00-talets se-
nare del. Kunskapen om platsen ökade väsentligt när 
kyrkoruinen uppmärksammades och främgrävdes 
under 1�20-talet på initiativ av folkskolläraren och 
hembygdsforskaren Emil Löfgrén i Njurunda. Någon 
fullständig utgrävning av ruinen hade dock inte skett 
i samband med 1�20-talets konservering och nya rön 
kunde därför göras genom de nya undersökningarna 
1��4-��.

Värnandet om den ovanligt väl sammanhållna kul-
turmiljön kring Nolby och Kvissle kapell har under 
lång tid stått i konflikt med viljan att utnyttja om-

44 Smedberg 1��3 s. 1�� f.

42 43



rådet för vägbyggen och annan exploatering. I dag är 
dock intresset för kulturmiljön större än någonsin. 
Området utnyttjas intensivt både som rekreations- 
och friluftsområde i allmänhet och av föreningar, 
skolor och andra med särskilt intresse för medeltid 
och kulturhistoria. I detta sammanhang har forsk-
ningen om Kvissle kapells medeltida historia väckt 
stort intresse.

6.2 sanKt oLofshaMn i sELånGEr

sankt olofshamn – kulturmiljön i dag

Att helgonet Sankt Olof har haft en stark ställning i 
Medelpad märks inte minst i trakterna kring Sunds-
vall och landskapets gamla centrum vid Selångers 
kyrka. Så heter exempelvis en grundskola i Sundsvall 
med närmare 400 elever S:t Olofsskolan, Sankt Olofs 
katolska församling grundades i Sundsvall 1��� och 
Svenska kyrkans församlingshem i Selånger är döpt till 
Sankt Olovsgården. Den medeltida kyrkan i Selånger 
– nu en vackert belägen ruinklenod på kyrkogården 
som ofta exponeras i bild – var helgad just åt Sankt 
Olof. Till yttermera visso avbildade Medelpads land-
skapssigill under senmedeltiden en processions- el-
ler pilgrimsfana med den symboliska Olavsyxan. Inte 
långt från kyrkan låg dessutom under medeltiden en 
plats med namnet Sankt Olofshamn.

Platsen ligger i Kungsnäs vid Selångersfjärdens nu 
alltmer uppgrundade västra strand, ett par kilome-
ter väster om Sundsvall (fig. 11). Sundsvallsregionen 
är Norrlands mest tätbefolkade område och många 
Sundsvallsbor har nära koppling till Selånger. Många 
har förstås i olika sammanhang varit i Selångers 
1�00-talskyrka och åtskilliga har anhöriga begravda 
på kyrkogården där den medeltida kyrkoruinen lig-
ger. Denna kulturmiljö är utpekad som riksintresse-
område och under 1��0-talet fördes diskussioner om 
att utse Selångeråns dalgång till nationalstadspark 
på grund av de stadsnära och värdefulla natur- och 
kulturmiljöerna. Dalgången är mycket rik på järn-
ålderslämningar och både runstenar och gravhögar 
– bland andra den stora ”Tingshögen” – finns i direkt 
anslutning till kyrkomiljön där också landskapets 
medeltida kungsgård låg. Av Sankt Olofshamn syns 
dock inga spår. 

Sankt Olofshamn är känd genom traditioner som 
upptecknades redan på 1��0-talet. På denna plats 
uppges Olav Haraldsson ha landstigit på sin väg mot 
Norge och slaget vid Stiklestad där han dog martyr-
döden år 1030. Sedermera skall en viktig pilgrimsled 
ha utgått härifrån och fortsatt längs Ljungans dalgång 
mot Sankt Olavs grav i Nidaros (Trondheim). Den 
historiska miljön kring kyrkoruinen i Selånger och 
traditionerna om Sankt Olof och Sankt Olofshamn 
har också otaliga gånger lyfts fram i historiska skild-

ringar och beskrivningar av Medelpad och Sundsvalls- 
trakten under 1�00-talet, såväl av författare och 
journalister som av forskare. Traditionerna fick ex-
empelvis ligga till grund för Sundsvallsprofilerna ci-
vilingenjör Gösta Gleerups och musikdirektör John 
Hults musikaliska krönikespel ”Gästabud på Jarla-
borg” som uppfördes i Sundsvall 1�44 och på Skansen 
i Stockholm på Olofsdagen 1�4�. Arkeologen Arvid 
Enqvist hade då nyligen publicerat traditionerna och 
de antikvariska källorna om denna och andra forn-
lämningar i Medelpad.

I samband med Trondheims 1000-årsjubileum 
1��� fick pilgrimsleden mellan Selånger och Nidaros-
domen en viktig roll. Inom projektet Pilgrim 2000 
som leddes av Härnösands stift anordnades aktivi-
teter längs hela pilgrimsleden mellan Selånger och 
Trondheim. Som ett led i detta pilgrimsprojekt lät 
Länsmuseet Västernorrland och Länsstyrelsen i Väs-
ternorrland göra särskilda skylt- och informationsin-
sater kring kulturmiljön i Selånger under ledning av 
konstnären och arkeologen Janne Björkman. Genom 
att använda flerdimensionella, konstärliga och sym-
boliska uttrycksformer syftade insatserna till att ge-
stalta och skapa sammanhang mellan förr och nu i 
det historiska landskapet. Till de självklara platserna 
i sammanhanget hörde Sankt Olofshamn, vars plats i 
åkern nedanför kyrkoruinen markerades med en fem 
meter hög vimpelförsedd stång i rostfritt stål. Den 
utgör ett blickfång från den plats vid ruinen där in-
formationen om hamnen finns.

Under hela pilgrimsåret stod Selånger i fokus för 
olika pilgrimsevenemang. Den traditionella frilufts-
gudstjänsten vid kyrkoruinen i Selånger och den 
årliga hembygdsfesten blev upptakt till Härnösands 
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Figur 11. Sankt Olofshamn ligger vid Kungsnäs i hjärtat av Medelpad 
vid sockenkyrkan i Selånger. Här finns många tecken som vittnar om 
centralitet under järnålder och medeltid. Hamnen och den medeltida 
kyrkoruinen ligger hitom den nuvarande kyrkan från 1700-talet. I äld-
re tid utgjorde den nu kraftigt uppgrundade Selångersfjärden en bred 
och skyddande havsvik. Foto: Leif Grundberg.



stifts ”Pilgrimsfestival”. Med hjälp av musikgruppen 
Mousiké från Sundsvall och i närvaro av prominenta 
gäster från när och fjärran ”återinvigdes” vid denna 
högtid den 2 juli år 2000 ”Pilgrimsleden S:t Olof” 
och Sankt Olofshamn.

sankt olofshamn i tradition, källor och  
forskning

Traditionen berättar alltså att en plats med namnet 
Sankt Olofshamn skall ha legat i närheten av Selång-
ers kyrka.4� Enligt sägnen skall den ha fått sitt namn 
av att Olav Haraldsson – sedermera helgonförklarad 
som Sankt Olof – landstigit här på sin väg mot Trond-
heim och slaget vid Stiklestad år 1030.4� De äldsta 
uppteckningarna härrör från 1��0-talet. I ett brev 
till Olof Rudbeck i Uppsala den 1� juli 1��3 skrev 
dennes släkting häradshövdingen i Medelpad Erik 
Teet, som själv var bosatt i Granloholm i Selånger, 
följande:

Många hermelser finnass här och efter S. Olof ifrån 
Nårie som han effter sigh lembnat wijdh sitt resandhe 
igenom dhette landh, Såsom: 
1) wijdh högsta klintten eller backen hartt wijdh 
Sundzwaldh där gambla stadzkyrckian stått är ett 
widlyftigt Troienborgh [stenlabyrint] lagt, därest han 
skall sigh medh sitt fruentimber förlustat och leckt. 
2) nedhan för Näfstadh byy på dhess änge haff:r han 
landstigit sägandhess ”landh för stamb i Jesu nampn” 
och där opreest ett stoort Kårss medh kåppar öffuer-
draget, hwilcket för 40 … [saknad text].47

Kung Olav skall alltså ha rest ett kopparklätt kors 
i hamnen som skall ha stått kvar ännu fyrtio år innan 
Teet nedtecknade detta, det vill säga på 1�40-talet.

Namnet Sankt Olofshamn i Selånger är det nordli-
gaste av flera Sankt Olofsnamn längs den norrländska 
kusten. Det vittnar om att helgonet har haft stor bety-
delse för den medeltida sjöfarten.4� Att Sankt Olofs-
hamn i Selånger är det nordligaste av dessa namn an-
ses bero på att pilgrimsleden västerut startade just 
här. Leden har avsatt spår i form av en hel rad Sankt 
Olofs- eller pilgrimskällor längs vägen genom Med-
elpad, Jämtland och Tröndelagen, den närmaste i 
Selångers grannsocken Tuna 1� kilometer från Sankt 
Olofshamn.

4� De traditioner och antikvariska uppgifter som berör 
platsen har tidigare behandlats i boken Helgonet i Nidaros. 
Olavskult och kristnande i Norden (Grundberg 1���b).
4� Enqvist 1�43 s. 4� ff; Ahnlund 1�4� s. ��.
4� UUB, N �3, p. �4 ff; jfr Enqvist 1�43 s. 1�, 4�, ��.
4� Westerdahl 1���a s. 1�4.

I medeltida skriftliga källor omnämns Sankt 
Olofshamn endast vid ett tillfälle, i samband med 
ett landsting på Kungsgården i Selånger år 1�1�. Vid 
detta ting, som avhölls i närvaro av underlagmannen 
Erik Larsson, fogden Nils Varg och de 24 nämndemän-
nen, begärde allmogen ”en fry hwampn i Ste Olaffz 
hampn wttan ffør selanghers Kyrkia” för köpstads-
män och bönder inom och utom landskapet. Hamnen 
dömdes också, med hänvisning till skeppmålabalkens 
edsöresbestämmelse i Magnus Erikssons stadslag, fri 
för alla som med sina skepp medförde varor som kom 
landskapet tillgodo.4� 

I början av 1�00-talet omnämns platsen som 
Selångers hamn eller Konungshamn, så bland annat 
i fogderäkenskaperna. I en förteckning över hamnar 
i Norrland redovisas”Selångers hamn” som den enda 
hamnen i Medelpad och i samband med stridighe-
terna i Jämtland 1�11 kvitterar den svenske befälha-
varen Baltzar Bäck proviant och materiel i ”Selångers 
hamn”. År 1�20 anklagades vidare Medelpadsfogden 
Axel Christophersson för att han slagit en bonde 
ofärdig i ”Konungshamn” när denne protesterade mot 
fogdens krav att allmogen skulle bekosta utförsel av 
skatteuppbörden. På landstinget i Selångers präst-
gård 1�2� anklagas vidare fogden Axel Christophers-
son för användande av felaktigt viktmått i ”konungs-
boden” 1�1� och för överfall på en bonde som krävde 
upprättelse i ”Selångers hamn” 1�1�.

I likhet med själva kungsgården så förlorade 
hamnen sin dominerande funktion i samband med 
Sundsvalls grundläggning vid Selångersfjärdens ut-
lopp på 1�20-talet. Ännu 1��1 visste dock Abraham 
Hülphers berätta om lämningar efter en stenbrygga 
som ännu kunde ses ”straxt nedan för Kyrkan” efter 
”S:t Olofs hamn, til hwilken i förrtiden många han-
delsresor skedt”.�0

Äldre undersökningar och tolkningar

Trots att de fysiska lämningarna efter Sankt Olofs-
hamn inte lokaliserades arkeologiskt förrän under 
1��0-talet har en rad forskare berört traditionerna 
och de historiska uppgifterna om platsen. Nils Ahn-
lund är den historiker som ägnat störst intresse åt 
Sankt Olofskulten i Norrland. Han publicerade en 
lång rad artiklar i ämnet i olika sammanhang. Tradi-
tionens ”Land för stam i Jesu namn!” som på 1�00-ta-
let knöts till Sankt Olofshamn kunde Ahnlund iden-
tifiera som en variant av hur Olof i en dansk version 
av folkvisan manar på det långsamma skeppet Oxen 
i kappsegling med brodern Harald: ”Fri frem, Oxe, i 
Jesu Naffn!”. På samma sätt tolkade han det koppar-
klädda korset som ”ett pilgrimskors, utvisande den 

4� MÄU 143; Blomkvist 1��� s. �4.
�0 Hülphers 1��� s. �2.
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plats, där vallfärden över land skulle begynna”. Ahn-
lund menar att Sankt Olofshamn var utgångspunkt 
för den viktigaste transportleden mellan Norge och 
Sverige under medeltiden och att hamnen mycket väl 
kan vara tillkommen under vikingatiden.�1

Den till Sankt Olofshamn nära knutna medeltida 
kyrkoruinen i Selånger undersöktes och konservera-
des 1�2�-2� under ledning av arkitekten Sten Anjou. 
Initiativet togs dock av Erik Salvén redan 1�24. I sitt 
förslag till konservering knöt Salvén också an till 
Sankt Olofshamn nedanför kyrkan, vilken han be-
traktade som ”ett minne från marknader under äldre 
tider, då vattenståndet i dessa trakter var betydligt 
högre än nu”.�2

Traditionerna och övriga antikvariska uppgifter 
om platsen blev lättare tillgängliga när arkeologen Ar-
vid Enqvist 1�43 publicerade dem i sin bok om Äldre 
systematiska inventeringar av Medelpads fornminnen. 
Redan långt tidigare hade dock författare som Pelle 
Molin och Olof Högberg knutit an till platsen i olika 
sammanhang. I Medelpad och Ångermanland. Läse-
bok för skola och hem 1�20 betraktar Högberg Sankt 
Olofshamn som staden Sundsvalls ”äldsta frö”. Med-
an historiker som Nils Ahnlund, Lars-Göran Tede-
brand och Nils Blomkvist i likhet med Olof Högberg 
har berört Sankt Olofshamn såsom en föregångare 
till Sundsvall, har platsen lyfts fram av arkeologen 
Per Ramqvist såsom en efterföljare till den mäktiga 
järnåldersgården i Högom.�3

Arkeologen Klas-Göran Selinge menar däremot i 
Västernorrlands förhistoria (1���) att områdets cen-
trala ställning under medeltiden inte har sin bak-
grund i områdets bebyggelseutveckling under järnål-
dern. ”Troligen kan den förklaras genom ortens kom-
munikationstekniskt centrala läge, som också tagit 
sig uttryck i handelsplatsen S:t Olofs hamn nedanför 
Selångers gamla kyrka.” Selinge konstaterar att fynd 
och dateringar ännu saknades från området, men att 
det inte förefaller osannolikt ”att handelsorten är 
det primära och att den judiciella och administra-
tiva centralorten är en följd av denna funktion. Dessa 
funktioner kan ha tillkommit genom centralt regle-
rade åtgärder under äldre medeltid”.�4

I hembygdsboken Selånger. En sockens historia från 
1��3 menar även historikern Lars-Göran Tedebrand 
att Sankt Olofshamn med tillhörande marknad san-
nolikt är äldre än både kyrkan och kungsgården i 
Selånger: ”Sin största betydelse har S:t Olofs hamn 
ändå utan tvivel haft som ett viktigt centrum för 

�1 Se vidare kap. 14.1
�2 ATA, Selånger sn; Cornell & Rappe 1�3� s. 2�2 ff.
�3 Rieck-Müller & Högberg 1�20 del I s. ��; Ahnlund 1�21a; 
Enqvist 1�43; Tedebrand 1��3; Blomkvist 1���; Ramqvist 1��0, 
1��2.
�4 Selinge 1��� s. 411.

samfärdseln i Medelpad och som etappstation för de 
långväga förbindelserna efter norrlandskusten samt 
som marknadsplats. Förmodligen har här legat sjöbo-
dar och marknadsbyggnader för handelsverksamhe-
ten.”��

Medeltidshistorikern Nils Blomkvist behandlar 
Sankt Olofshamn och miljön däromkring i första 
delen till Sundsvalls historia som utkom 1���. Han 
påtalar bland annat det märkliga i att man vid 1�1� 
års landsting hänvisade till edsöresbestämmelserna i 
Magnus Erikssons stadslag när Sankt Olofshamn döm-
des till fri hamn: ”Det är såvitt känt en unik regional 
viljeyttring att ett medeltida ting utnämner en fri 
köphamn med hänvisning till stadslagen. Händelsen 
är ett märkligt förebud till Sundsvalls grundning i 
samma socken 102 år senare.” Däremot menar Blom-
kvist att Sankt Olofshamns betydelse har övervärde-
rats. Han antar också att beteckningen Kungshamn 
som omnämns i källorna omkring 1�20 inte syftade 
på Sankt Olofshamn utan på de kronobodar som låg 
vid mynningen av Sundsvallsfjärden när staden var 
nygrundad.��

Sankt Olofshamn lokaliserades och undersöktes 
arkeologiskt först 1��3-1��� inom ramen för projek-
tet Centralort i norr.

de arkeologiska undersökningarna vid sankt 
olofshamn – frågeställningar, resultat och 
tolkningar

De undersökta lämningarna vid Sankt Olofshamn 
(Raä 13�) ligger i åkermarken nedanför och öster om 
kyrkoruinen i Selånger, mellan � och 12 meter över 
havet. Ett impediment med röjningssten finns långt 
ner i åkern och vid detaljinventering av området iakt-
togs svaga terrängformationer strax ovanför detta 
som vittnar om mänsklig verksamhet (fig. 12).�� När 
undersökningarna startades var syftet att med säker-
het lokalisera hamnläget och undersöka eventuella 
lämningars omfattning, ålder och karaktär.

Bebyggelselämningar

Inom ett ca 100x100 meter stort område i åkern 
finns en halvcirkelformad terrassering som sannolikt 
har utgjort den medeltida hamnkanten. Den övre de-
len ligger i dag ca � meter över havet och motsva-
rar alltså den medeltida strandnivån. I anslutning 
till denna finns vallar, svackor och förhöjningar som 

��  Tedebrand 1��3 s. 32, 3�, 3�.
�� Blomkvist 1��� s. �4, �2, 100.
�� Vid undersökningarna medverkade som arkeolger förutom 
förf. även Lisette Eriksson, Anna Ekenberg och Ulrika Jönsson 
samt som grovarbetskraft flera personer via arbetsförmedlingen. 
Härutöver bidrog bl.a. Sofia Margareta Bergegård med frivilliga 
insatser vid olika tillfällen.
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förmodas utgöra rester av en pir, vägar och bryggkon-
struktioner.

Området brukas fortfarande som åkermark och 
består således av matjordsprofil med ett 2-3 decime-
ter tjockt ploglager. Detta möjliggjorde ytfyndsin-
ventering när marken var plöjd och efter kartering av 
området grävdes ett antal sökschakt (sammanlagt ca 
430 m) samt tolv kvadratmeterstora provrutor som 
täcker området. Härutöver genomfördes markke-
miska undersökningar. Med utgångspunkt från detta 
utvaldes två områden för närmare utgrävningar, ett 
i det centrala ”hamnområdet” (yta A) och ett när-
mare kyrkan (yta B). Sammanlagt undersöktes 3�3 
m2 inom yta A, 1�0 m2 inom yta B.

Över hela hamnområdet i åkermarken låg stora 
mängder upplöjd kalksten. Denna visade sig härröra 
från anläggningar som använts i samband med en 
ganska omfattande kalkbruksproduktion på platsen. 
Bland annat undersöktes resterna efter en kalkmila i 
åkerns övre del.

Inom yta A undersöktes förutom kalkstensläm-
ningarna delar av flera byggnader och stenläggningar 
(fig. 13). Ett av husen (hus 1), som låg parallellt med 
och alldeles intill strandkanten, var ca �x� meter 
stort. Det innehöll ett stort spisröse och har uppen-
barligen fungerat som bostadshus. Omedelbart ned-
anför detta hus låg ytterligare två hus som tycks vara 
yngre och något mindre än det förstnämnda. Dessa 
har dock inte undersökts närmare.

Ett antal undersökta mindre stolphål verkar vara 
rester efter en hägnad som leder rätt ner mot ham-
nens mitt. I linje sammanfaller de med den hålvägs-
liknande svacka i åkermarken, som löper från åker-

4� 4�

Figur 12. Lämningarna 
efter Sankt Olofshamn 
har påträffats i åkermar-
ken strax nedanför den 
medeltida kyrkoruinen 
i Selånger. Ovan mark 
framträder hamnen en-
dast som svaga terräng-
formationer inom ett 
ca 100x100 meter stort 
område. De undersökta 
bebyggelselämningarna 
ligger i den inre delen 
av en halvcirkelformad 
strandterrass som utgjort 
hamnläge när vattnet 
gick ca 5 meter högre än 
i dag.

Figur 13. Vid utgrävningarna i Sankt Olofshamn har 
lämningar efter flera hus från 1300-talet påträffats. Intill 
husen framkom även lämningar efter en omfattande kalk-
produktion som kanske var centraliserad till kungsgården. 
Foto: Leif Grundberg.



kanten vid kyrkogården i riktning mot impedimentet 
strax nedanför hamnbebyggelsen. Kanske är detta 
spår efter en väg mellan kungsgården och hamnen.

Fynd

Antalet fynd från Sankt Olofshamn uppgår till ��2 
nummer (tab. �). Därtill kommer ca 1�� kg ”massma-
terial”, varav merparten (ca 1�0 kg) utgörs av kalk-
sten (tab. �).

Två mynt hittades i anslutning till hus 1 (tab. �). 
De är bägge slagna under Magnus Erikssons tid ca 
1340-13�4 och har ett folkungalejon på åtsidan och 
tre motställda kronor på frånsidan (LL XXVII). Det 
ena myntet går ej att typbestämma närmare, medan 
det andra har bokstaven B på frånsidan (LL XXVII:2). 
Typen anses ha präglats i Örebro, möjligen i början 
av perioden. I Medelpad har tidigare tre bestämbara 
mynt av samma grupp hittats tidigare, vilka dock alla 
tillhör andra typer.�� Eftersom mynt från detta skede 
var i bruk ända in i 1400-talet behöver mynten inte 
nödvändigtvis ha deponerats i Selånger redan under 
Magnus Erikssons tid. Härutöver hittades i en prov-
ruta i åkermarkens ploglager en ettöring präglad i 
Stockholm under Karl XI 1���.

Keramikfynden från Sankt Olofshamn omfattar 
1�� skärvor av flera olika typer (tab. �). De medeltida 
skärvorna härrör i synnerhet från yta A, men i plog-
lagret tillvaratogs inom hela området keramik som 
sträcker sig in i nutid. De äldsta fynden består av 
delar från flera kannor av protostengods och så kallat 
nästan stengods från Siegburg i Rhenlandet, daterat 
till perioden 12�0-1300. Bland de övriga medeltida 
fynden finns skärvor från äldre blyglaserat lergods 
och nästan stengods från 1200-1400-tal. Som lösfynd 
finns också skärvor som täcker en tidsperiod från ca 
1�00 och ända in i 1�00-talet.��

�� B. Larsson 1��� s. �, tab. 1
�� Keramikfynden från Sankt Olofshamn har analyserats av 
Magnus Elfwendahl (1���b; Elfwendahl & Grundberg 2000).

Tabell 6. Antalet fynd från 
undersökningarna vid Sankt 
Olofshamn fördelade på mate-
rialkategorier.

Material antal

Silver 2

Brons/koppar 8

Bly 2

järn 272

Keramik 165

Flinta 24

övrig sten 4

Piplera 11

Glas 104

summa 592

Tabell 7. ”Massfynd” från un-
dersökningarna av Sankt Olofs-
hamn.

Material vikt (g)

Brända ben 65

Obrända ben 743

Slagg/sintrad lera 1555

Kalksten 159687

Tegel 4400

Bränd lera 2417

summa 168867

Tabell �. Keramikskärvor från Sankt Olofs-
hamn fördelade på godstyp.

Godstyp antal 
skärvor

äldre blyglaserat lergods 2

Lergods av Werra-typ 1

Yngre rödgods 60

Ljust lergods 1

Protostengods 8

Stengods 20

Tennglaserat lergods 7

Flintgods 80

Porslin 8

summa 187

Analys: Magnus Elfwendahl

4� 4�

typ Beskrivning Myntherre präglingsort datering

LL XXVII :2 Penning med lejon)(tre kronor, B Magnus Eriksson örebro? ca 1340-54

LLXXVII Penning med lejon)(tre kronor Magnus Eriksson ? Ca 1340-54

- 1 öre Karl XI Stockholm 1685

Tabell 8. Myntfynd från Sankt Olofshamn.

Bestämning: Monica Golabiewski Lannby, KMK



Bland andra fynd som vittnar om handelskontakter 
och hög social och ekonomisk nivå kan en sölja, ett 
bokbeslag och en pincett av brons nämnas. Till den 
religiösa sfären hör några pärlor av bärnsten som tro-
ligen har tillhört ett radband (rosenkrans).

Sammanlagt tillvaratogs ca 300 järnföremål vid 
utgrävningarna, varav merparten bestod av spik, 
hästskosöm och nitar. En hästsko av typen toffelsko 
(”spansk hästsko”) med sömränna kan dateras till 
1300-talet och samma datering har ett bultlås. En 
mungiga av järn hittades också i området. Dessa blev 
vanliga i Skandinavien först under 1300-talet i stä-
der och borgar.�0 En välbevarad 2� centimeter lång 
kniv är av en typ med platt skaft och järnnitar för 
handtaget. Dessa uppträder först under slutet av 
1200-talet och är vanliga under 1300-talet.�1 En del 
av fynden, såsom en jaktpilspets och en ljusterspets 
av järn, vittnar om jakt.

Utanför husen fanns inom yta A enstaka bi-
tar järnslagg, bland annat med hål efter ett bläs-
termunstycke, som antyder att smidesverksamhet 
och annan metallbearbetning kan ha förekommit i 
närheten. 

Flera brynen har hittats i hamnområdet, varav tre 
av ljus muskovitskiffer (som inte förekommer inom 
regionen) möjligen har hämtats från ett brynstens-
brott i Västanå i Skåne. Ett fjärde bryne är tillverkat 
av fyllit och härrör från urberget eller från fjällked-
jan.�2

De fynd som säkert kan dateras till tiden efter ca 
1�00 har alla påträffats som lösfynd i åkermarken.

�0 Liebgott 1��� s. 122 f.
�1 Liebgott 1��� s. 121.
�2 Den geologiska bestämningen har utförts av Peter Kresten 
(1���a).

Analyser

Sex 14C-analyser har gjorts på material från Sankt 
Olofshamn (fig. 14). Den äldsta dateringen som indi-
kerar verksamhet under 1200-talets mitt eller andra 
hälft härrör från kalkmilan inom yta B strax nedan-
för kyrkoruinen, ca �0 meter ovanför hamnområdet. 
Fyra anläggningar från själva hamnbebyggelsen (inkl. 
hus 1 och 2) ger en ganska samstämmig datering till 
1300-talet (eller sent 1200-tal), medan ett enstaka 
prov från hus 3 med säkerhet ligger efter år 1400. 
Det sistnämnda kommer från ett hus som ligger i di-
rekt anslutning till ett äldre hus och som sannolikt 
avlöst detta.

Markkemiska undersökningar i form av fosfat- 
och glödförlustanalys samt mätning av magnetisk 
susceptibilitet och resistivitet visar att höga värden 
i allmänhet finns ovanför �-metersnivån över havet.�3 
De koncentrerar sig dels i anslutning till hamnom-
rådet (yta A), dels till området omkring yta B högst 
upp i åkermarken nedanför kyrkoruinen.

I samband med undersökningarna genomfördes 
en pollenanalys i den närbelägna Bergsåkerstjärnen. 
Fyra 14C-dateringar visar dock att sedimentet var 
alltför omrört för att kunna tolkas. Anledningen kan 
vara att kraftiga vårflöden i Selångersån orsakat in-
flöden av yngre sediment eller att mänsklig aktivitet 
såsom byggande av bryggor eller linrötningsanlägg-
ningar. Av analysen framgår dock med säkerhet att 
odling av korn, råg och lin har förekommit i regionen 
under medeltiden. Ett daterat kapselfragment av lin 
indikerar att rötning har förekommit i tjärnen under 
senmedeltiden.�4 

�3 De markkemiska undersökningarna har genomförts av 
Roger Engelmark och Johan Linderholm, Umeå universitet.
�4 Pollenanalysen genomfördes av Jan-Erik Wallin (1���).

Atmospheric data from Stuiver et al. radiocarbon40 1041-1083(1998); OxCal v3.3 Bronk ramsey (1999); cub r4sd:12prob usp[chron]
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Figur 14. 14C-dateringarna från Sankt Olofshamn har en tonvikt på 1200- och 1300-talen.
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Makrofossilanalysen visar att mängden förkolnat 
frömaterial var litet, men från husområdet inom yta 
A har brödsäd i form av korn samt ogräs (pilört och 
våtarv) och ängsväxter (smörblomma) identifierats.��

Benmaterialet visar att man både slaktat och ätit 
de vanliga husdjuren nöt, svin och får eller get på 
platsen.�� Svin och nöt har sannolikt hållits på plat-
sen, medan får- eller getkött och en mindre mängd 
nötkött har förts till platsen. Anmärkningsvärt är 
framför allt inslaget av älgben och den relativt stora 
andelen ben av nöt. Mindre vanligt i medeltida bo-
platsmaterial är förekomsten av ben från tamhöns, 
häst och hund. Trots vattensållning från några rutor 
är fisk endast representerad av några få ben från gäd-
da. Älg och hare har förmodligen förts som hela jakt-
byten till platsen. De vilda fåglarna har identifierats 
till småskrake och en obestämd andfågel. 

 
Kronologi, karaktär och kontakter

Föremål och analyser visar att platsen sannolikt ta-
gits i bruk under 1200-talets mitt eller andra hälft. 
Tyngdpunkten ligger i 1300-talet, men även 1400-
talet är representerat med huslämningar. Några in-
takta lämningar från tiden efter 1400-talet har inte 
påträffats, antingen beroende på att de förstörts av 
plogen, haft en enklare karaktär eller att de legat en 
bit ifrån de undersökta ytorna. Inte heller har några 
spår efter bebyggelse före 1200-talets mitt kunnat 
säkerställas i åkermarken. Lösfynden vittnar emel-
lertid om att området har använts i någon mån även 
efter medeltiden.

Både föremål och ben vittnar om älg-, småvilts- 
och sjöfågeljakt samt fiske. Möjligen har också smide 
förekommit på platsen. Merparten av fyndmaterialet 
har dock urban karaktär och antyder en hög social 
och ekonomisk nivå med långväga kontakter. Det är 
uppenbart att hamnen har fungerat som en mötes-
plats. Om musik och nöjen vittnar fyndet av en mun-
giga. Keramik från kontinenten och andra importe-
rade varor visar i likhet med mynten att varutrans-
aktioner har förekommit på platsen. Tre av brynena 
härrör möjligen från ett stenbrott i Skåne.

Verksamheten tycks dock ha dominerats av en 
omfattande kalkproduktion som kan kopplas till 
kyrkobyggande. Råmaterial för denna produktion 
har skeppats till platsen, sannolikt från södra delen 
av Bottenhavet. Anknytningen till den närbelägna 
kyrkomiljön kan anas på flera sätt – exempelvis bok-
beslag och radbandspärlor – och dit leder också den 
hålväg som finns i området. 

�� Makrofossilanalysen genomfördes av Björn Oscarsson 
(1���).
�� Den osteologiska analysen från Sankt Olofshamn har 
utförts av Barbro Hårding (1���b).

Kulturell och historisk miljö

En hel rad företeelser visar att just området kring 
Sankt Olofshamn har haft en central roll i Medelpad 
under mycket lång tid.�� Selånger är således rik på 
fornlämningar och en bebyggelsekoncentration 
under järnåldern indikeras av gravfält, runstenar 
och ortnamn. Vid Selångersfjärdens utlopp ligger det 
stora Högomgravfältet med fyndrika storhögar och 
bebyggelselämningar från äldre järnålder som har satts 
i samband med ett norrländskt ”småkungadöme”.�� 
Inom Kungsnäs och prästbolets ägor invid Selånger 
gamla kyrka finns likaledes rester efter ytterligare 
en storhög, den ovannämnda ”Tingshögen”. Intill 
denna finns också ett järnåldersgravfält och delvis 
undersökta boplatslämningar från folkvandringstid. 
Två av Medelpads 1� kända runstenar från 1000-talet 
har vidare funnits vid gamla kyrkan, varav den ena 
är försvunnen sedan 1�00-talet och fragment av den 
andra numera är uppställd utanför kyrkoruinen.�� 
Runstenarna och deras koppling till kyrkplatsen 
kan sättas i samband med ett begynnande kristet 
inflytande i området under vikingatiden, vilket 
är särskilt intressant med tanke på den förkristna, 
centraliserade religionsutövning som indikeras av 
namnet på grannbyn Hov.�0 Företeelserna vittnar med 
andra ord om någon form av kultplatskontinuitet i 
området. Möjligen syftar även själva landskapsnamnet 
Medelpad på Selångersfjärdens strandterräng just 
vid Kungsnäs.�1

Här finns dessutom ruinen efter den gamla socken-
kyrkan (övergiven under 1�00-talets andra hälft), 
som är speciell genom att den har haft ett sekundärt 
torn i väster. Västtornskyrkor förefaller i andra delar 
av landet vara särskilt vanliga i anslutning till kungs-
gårdar, tingsplatser och stormannasäten.�2 De enda 
medeltida kyrkorna som haft torn i Medelpad är de i 
Selånger, Njurunda och Skön, vilket vittnar om dessa 
platsers status och betydelse.

I Hälsingelagen omnämns i konungabalken ”Näs i 
Selånger” som ett av Norrlands sex Uppsala öd. I ett 
brev daterat den � mars 1314 utlovade invånarna i 
Medelpads prosteri att i fortsättningen varje år leve-
rera den så kallade Sankt Olofsgärden till domkyrkan 
i Uppsala på vårtinget vid Husaby i Selånger – ”apud 
husaby parochie silangger in vere dictum vaerthing”. 
Detta Husaby eller Näs i Selånger heter i dag Kungs-
näs och ligger i direkt anslutning till prästbolet och 
den medeltida kyrkan. 

�� Ahnlund 1�21a s. 12 ff; Tedebrand 1��3; Blomkvist 1��� s. 
�1 f; Grundberg 1���c, 1���c.
�� Ramqvist 1��0, 1��2.
�� Hellbom 1���.
�0 Brink 1��0b s. 4��.
�1 Edlund 1��� s. �2 f.
�2 Bonnier 1��� s. 113.
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Särskilt viktigt för tolkningen av områdets cen-
trala roll är dessutom att själva huvudexemplaret 
av Hälsingelagen, som omfattade hela det dåvarande 
Norrland, under 1300-talet förvarades i Selångers 
kyrka.�3 Detta framgår av ett brev av den � oktober 
13�4, då underlagmannen i Medelpad, Henrik Djäk-
ne, förevisade detta exemplar för ärkebiskop Birger 
Gregersson som var i färd med att utreda gränserna 
mellan Sverige och Norge. Enligt samma brev förvara-
des lagboken fastkedjad i kyrkans väggar med 4 1/2 
aln långa järnkedjor. Av de kända medeltida breven 
vet vi att kungsgården i Selånger var judiciellt cen-
trum i Medelpad ännu under senmedeltiden och att 
landsting avhölls där åtminstone 14�3 och 1�1�.

Vid tiden för 1�1� års landsting använde land-
skapet Medelpad troligen det sigill som är känt från 
större delen av 1�00-talet. Till skillnad från det äld- 
sta kända sigillet från 1300-talet, som är ett bokstavs-
sigill med ett stiliserat M som mittfigur, är detta ett 
bildsigill som framhäver landskapets koppling till 
Sankt Olofskulten. Landskapssigillet återger nämli-
gen, för att tala med Nils Ahnlund, ”en vajande fana, 
ett processions- eller pilgrimsstandar, som bär Sankt 
Olofs sinnebild, yxan”. Detta sigill var i bruk till 
omkring år 1�00, då det ersattes av sigillbilder som 
återger två strömmar med motställda fiskar. Den va-
jande fanan återkom dock på 1�00-talet i ett senare 
och enklare landskapssigill där yxan har ersatts av 
två strömmar och stjärnor, medan fanstången krönts 
med ett kors.

Avsaknaden av andra källor som nämner Sankt 
Olofshamn än 1�1� års brev har föranlett att platsens 
centrala roll har ifrågasatts.�4 Av undersökningen att 
döma har den dock haft en betydande ställning i syn-
nerhet under 1300-talet. Skriftliga källor visar emel-
lertid att Medelpad ur förvaltningssynpunkt 13�� 
delades mitt itu mellan Styresholms och Faxeholms 
fogdeborgar som bägge ligger utanför landskapet. 
Under förra hälften av 1400-talet utgjorde Medelpad 
däremot en egen förläning.��

När Sundsvall grundades 1�21 övertog staden rol-
len som fogderesidens, men gården var kvar i kronans 
ägo – om än bortarrenderad och förlänad – i ytter-
ligare hundra år. 1�21 brändes den ner under rys-
sarnas härjningar längs Norrlandskusten och två år 
senare såldes kronogodset definitivt. Vid Abraham 
Hülphers besök i Kungsnäs 1��� antecknade han att 
”lemningar av stensättning” syntes efter kungsgår-
den, men var dessa låg framgår inte.�� Med hjälp av 
historiskt kartmaterial från 1�00-talet (Kungsnäs 

�3 Hellbom 1��2 s. �4 ff.
�4 Blomkvist 1��� s. 100 f.
�� Fritz 1��3 s. ��.
�� Hülphers 1��� s. 1�2.

kartlades tidigast 1���) kan emellertid platsen pekas 
ut med ganska stor noggrannhet. Av historiska kart-
överlägg framgår hur fastigheten Kungsnäs i äldre ti-
der i öster gränsat mot prästbolet ”Lill-Hällom” och 
i väster mot Nävsta.�� På kartorna finns en stor ägo-
figur under nr 1 som kallas för ”Hästhagen” och som 
inte fick delas. Denna plats har också en hus-symbol 
som är betydligt större än de övriga gårdarna. Utan 
tvekan är det detta som är stamfastigheten och alltså 
platsen för den ursprungliga kungsgården. Gårds-
tomten – som fortfarande är bebyggd – ligger i den 
västra delen av dagens by mellan den gamla byvägen 
och den nuvarande landsvägen. Kungsgårdens place-
ring invid den västra bygränsen visar att byn med all 
sannolikhet har avsöndrats ifrån grannbyn Nävsta, 
vars gårdstomt har en märklig placering invid byns 
östra gräns.

I samband med en utvidgning av kyrkogården i 
Selånger genomfördes en arkeologisk undersökning 
av ett område väster om kyrkoruinen och ”Tingshö-
gen” 2001. Förutom järnålderslämningar påträffades 
bland annat en ovanligt välbevarad tegelugn med till-
hörande anläggningar från 1�00-/1�00-talen. Områ-
dets industriella karaktär har därmed förstärkts yt-
terligare.��

Med tanke på kalkstensförekomsten vid Sankt 
Olofshamn är ett vrakfynd som gjordes vid Åkroken 
i Selångersån i Sundsvall 1��4 av intresse. I det ca 
14 meter långa och intill � meter breda klinkbyggda 
skeppet påträffades klumpar av obränd kalksten. 
En dendrokronologisk datering visar att virke från 
vraket är avverkat 1��1±2 år.�� Eftersom skeppet där-
med härrör från tiden femtio år före Sundsvalls grun-
dande är det inte omöjligt att Sankt Olofshamn varit 
fartygets destination eller hemmahamn. 

sankt olofshamn – en medeltida kungsgårds-
hamn

Den medeltida miljön kring Sankt Olofshamn i 
Selånger framstår som en integrerad helhet med kyr-
ka, kungsgård, tingsplats och hamn som viktigaste be-
ståndsdelar (fig. 1�). Området har under en mycket 
lång tidsperiod spelat en central roll i Medelpads 
samhällsutveckling. Dess betydelse och funktion har 
emellertid varierat väsentligt under århundradenas 
lopp, och platsen har både samverkat med och mot-
verkat andra centralortsbildningar. Om aktiviteterna 
i hamnen verkligen speglar kungsgårdens verksamhet, 

�� Kartöverläggen har upprättats av Anita Jonsson för det s.k. 
GAD-projektet. Materialet har även bearbetats i en D-uppsats i 
arkeologi vid Umeå universitet av Anna Ekenberg (1���).
�� Strucke & Bäck 2003.
�� S. Jansson 1��4; M. Holmqvist 2000; Vikdahl & Högberg 
1���; N. Eriksson 200�.
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vilket vi har all anledning att tro, så verkar Kungsnäs 
ha haft sin storhetstid just under 1300-talet, det vill 
säga då Näs i Selånger nämns i Hälsingelagen och det 
svenska riket konsoliderades under Magnus Erikssons 
regeringstid. Med en betydande hamn kan platsen 
också sättas in i ett historiskt och maktpolitiskt sam-
manhang då det bottniska handelstvånget tillkom 
vid 1300-talets mitt, som ett försök från centralmak-
ten att kontrollera handeln med de resursrika om-
rådena i Norrland.�0 Många fogdar har dock bott på 
kungsgården sedan dess och åtskilliga landsting har 
samlats för att här avgöra landskapets gemensamma 
angelägenheter.

Kungsgårdsetableringen i Selånger förefaller tidi-
gast har skett under 1200-talets slut eller 1300-ta-
lets början. Då anlades bebyggelsen i hamnen, kyrkan 
fick sitt västtorn och den nyskrivna Hälsingelagen 
kedjades fast i kyrkans väggar. Tidpunkten stämmer 
även väl överens med de slutsatser som Mats Mogren 
dragit vad gäller några av de andra kungsgårdarna 
längs Norrlandskusten. Uppenbarligen är det först 
vid denna tid som embryot till en svensk statsmakt 
får möjligheter och resurser att hävda sin överhöghet 
genom en lokal närvaro i området. Att dessa nya 
maktcentra etablerades i gamla centralbygder skall 
självfallet ses som en medveten politisk markering.

I denna situation av maktpolitiska strävanden har 
Sankt Olofs omåttliga popularitet i de breda lagren 
uppenbarligen spelat en väsentlig roll. Hans namn 
har kunnat utnyttjas såväl ur kyrklig som världs-
lig synvinkel. Berättelserna om Sankt Olofs besök 

�0 Friberg 1��3; Mogren 1��� s. 14�; Grundberg 1���b s. 2�.

i Selånger måste ha haft ett symboliskt värde som 
överheten inte var sen att utnyttja på olika sätt. Ge-
nom att agera i helgonkonungens namn legitimerades 
verksamheterna på platsen och det välvalda området 
fick en naturlig roll som centralort och knutpunkt 
för såväl religiösa som ekonomiska aktiviteter.

Under 1200- och 1300-talen tycks kalkproduktion 
ha varit en viktig verksamhet i anslutning till ham-
nen. Möjligen var produktionen centraliserad under 
kyrkans eller kungsgårdens inflytande. Utgrävningen 
visar att byggnader i hamnområdet använts även i 
början av 1400-talet. Om hamnen varit i bruk ännu 
vid tiden för Sankt Olofshamns fridlysning på lands-
tinget 1�1� är svårt att avgöra. De enstaka skärvorna 
1�00-talskeramik som hittats i åkern indikerar vis-
serligen aktivitet i området, men själva hamnplatsen 
kan naturligtvis ha flyttats ett stycke, ändrat karak-
tär eller helt förlorat sin betydelse. Att Kungsgården 
fortfarande var landskapets centrala mötesplats 
framgår dock av att fogden Lasse Andersson höll 
landsting på platsen 14�3.�1 Sankt Olofshamn har 
hursomhelst under lång tid utgjort en viktig plats för 
Medelpads utveckling.

Även i senare tid har Sankt Olofshamn och Kungs-
gården spelat en roll i historieskrivningen som en cen-
tral plats i den norrländska historien. Traditionerna 
om Sankt Olofs besök på platsen dokumenterades re-
dan på 1��0-talet och de landskapssigill som använ-
des i Medelpad under 1�00- och 1�00-talen anspelar 
på helgonets roll i landskapets historia. Sankt Olofs-
forskningen har också varit betydande under 1�00-
talet. För uppmärksamheten och kännedomen om 
traditionerna knutna till Selånger och Sankt Olofs-
hamn blev särskilt arkeologen och museimannen Ar-
vid Enqvist viktig. Det är dock först i samband med 
de nu aktuella undersökningarna 1��3-�� som arkeo-
logiska utgrävningar genomförts i hamnområdet och 
medeltida bebyggelselämningar påträffats.

Särskild uppmärksamhet har platsen fått under de 
senaste årens ökade intresse för och aktiviteter kring 
de medeltida pilgrimslederna. Selånger har utgjort 
utgångspunkt för den så kallade Sankt Olofsleden till 
Trondheim. Intresset för kunskapen och forskningen 
om Sankt Olofshamn har varit stort i detta samman-
hang.

�1 MÄU �2.

�0 �1

Figur 15. Kanske kan Kungsnäs i Selånger och Sankt Olofs-
hamn ha sett ut ungefär så här omkring år 1300. Till vänster 
syns kungsgården och den stora tingshögen. Vid den romanska 
kyrkan nedanför prästgården pågår byggandet av ett torn i 
kyrkans västra del och i hamnen bränner man kalk som trans-
porterats till platsen från södra Bottenhavsområdet. Teckning: 
Lars Högberg.



6.3 styrEshoLM och ”puKEBorG” i 
torsåKEr

styresholm och ”pukeborg” – kulturmiljön i 
dag

Sommaren 1��� öppnades ”Sveriges första centrum 
för levande medeltid” – Styresholms medeltidscen-
trum – vid Hola folkhögskola i Prästmon i Ånger-
manland. Satsningen var en av många konsekvenser 
av Styresholmsprojektet, som med Länsmuseet Väs-
ternorrland och Hola folkhögskola i spetsen tagit sin 
utgångspunkt i de medeltida borglämningarna vid 
Ångermanälvens strand i Torsåkers socken (fig. 1�). 
Alltsedan folkhögskolan grundades av Johan Sandler 
1��� har det historiska landskapet och lämningarna 
efter den medeltida fogdeborgen Styresholm, som 
praktiskt taget finns in på knutarna, haft en nära 
koppling till skolan såväl fysiskt som mentalt. Än i 
dag bär en av skolbyggnaderna som uppfördes vid se-
kelskiftet 1�00 sitt ursprungliga namn ”Styresholm”.

Styresholms borg ligger i det industrihistoriskt 
präglade Ådalen, ca 1� kilometer norr om Kram-
fors. Borglämningarna och den medeltida historien 
har haft en stark symbolisk betydelse för den tidvis 
krisdrabbade bygden. Detta har yttrat sig i alltifrån 
flammande frihetstal under 1�30-talet till riddartor-
neringar, medeltidsmarknader och kyrkokonserter 
med medeltida musik på 1��0-talet. Styresholms-
projektets folkhögskolekurser i arkeologi och medel-
tidshistoria har under en tioårsperiod blivit något av 
ett kulturellt forum för bygden som har avknoppat 

en hel rad aktiviteter där lokala initiativ och engage-
mang fått sitt utlopp. 

Inspirerad av den historiska miljön och den på-
gående forskningen skrev författaren Gunnar Ryd-
ström en teaterpjäs om ”Stormningen av Styresholm” 
som baserades på de dramatiska sägnerna om plat-
sen. Arbetet med denna amatörteaterföreställning-
en, som varje sommar mellan 1��1 och 1��� sattes 
upp av Föreningen Styresholmsspelet i anslutning 
till borglämningarna, engagerade hundratals ortsbor 
i olika sysslor under en stor del av året. Som ett led 
i arbetet anordnades studiecirklar i medeltidsäm-
nen och arbetsgrupper bildades för att studera och 
tillverka medeltida kläder och vapen, laga medeltida 
mat, baka bröd med mera. Till de större projekten 
hörde rekonstruktionen av ett fullskaligt medeltida 
skepp och en medeltida kastmaskin (blida) som kom 
att användas såväl i föreställningarna som i särskilda 
arrangemang. Den medeltida historien och forsk-
ningen har också uppmärksammats av media såväl 
lokalt som nationellt genom tidningsreportage och 
TV-program.

Det historiska intresset i bygden har således varit 
stort, men alla har inte accepterat den vetenskapliga 
tolkningen som slagit fast att borglämningarna, som 
i dag ligger i Torsåkers socken, är rester av det gamla 
Styresholm. Några lokalforskare i grannsocknen Styr-
näs på andra sidan älven har ihärdigt hållit fast vid 
den gamla tolkningen att Styresholm legat på ”deras” 
sida. Där låg nämligen fram till 1��0 Styrnäs torn-

�2 �3

Figur 16. Styresholm i Torsåker låg under medeltiden i ett centralt bebyggelseområde på en ö mitt i Ångermanälven nära 
mynningen i Bottenhavet. Borgkullarna ses vid stranden till höger, Styrnäs kyrka på andra sidan älven och till vänster 
Hola folkhögskola. ”Pukeborg” ligger hitom det röda huset till vänster. Foto: Leif Grundberg.



försedda medeltida stenkyrka – en ”försvarskyrka” 
med äldre terminologi – som man hävdar har varit 
det riktiga Styresholm.

Medeltidscentret ”Styresholm – Medeltid vid 
Ångermanälven” tillkom med Hola folkhögskola som 
huvudman genom ett EU-projekt med medel från 
Stiftelsen framtidens kultur, landsting och länssty-
relse i Västernorrlands län, Kramfors kommun och i 
samarbete med Länsmuseet Västernorrland. Under 
de första åren på 2000-talet byggdes verksamheten 
upp med skolverksamhet, företagsarrangemang med 
medeltida gästabud, guidning samt utfärder med 
medeltidsskeppet ”Styra”. I lokalerna som byggts upp 
på platsen har länsmuseet byggt en utställning med 
fynd från Styresholmsprojektets utgrävningar. Här 
finns också en teaterscen med borgkuliss, smedja, 
bastu och båtlänning. De ekonomiska svårigheterna 
för medeltidscentret har dock varit stora och verk-
samheten drivs inte längre av folkhögskolan, varför 
framtiden för anläggningen är osäker.

Själva fornlämningsområdet med de karakteris-
tiska borgkullarna några hundra meter från medel-
tidscentret och folkhögskolan ägs av länsmuseet som 
också utformat information om platsen. Området 
vårdas genom bete, men de branta kullarna är stän-
digt utsatta för älvens påverkan genom erodering 
och ras. En stor del av den nordöstra borgplatån har 
genom åren skurits ned i älven. De senaste årens in-
tensifierade påverkan har föranlett Länsstyrelsen 
har vidta geotekniska undersökningar för att planera 
eventuella stabiliseringsåtgärder. Borgmiljöns bety-
delse för landskapet har också uppmärksammats i 
samband med planeringen av den bro över älven ett 
stycke nedströms Styresholm som byggts för den nya 
järnvägen Botniabanan.

styresholm och ”pukeborg” i tradition, källor 
och forskning

Medeltida källor 

I den historiska forskningen figurerar Styresholm ti-
digast i Johannes Messenius stora arbete Scondia Il-
lustrata från 1�00-talets början.�2 I detta verk, som 
trycktes först i början av 1�00-talet, omnämns ett 
brev från år 13�� som är ett av två medeltida källor 
som berör platsen. Messenius menar att Styresholm 
såväl som Faxeholm i Hälsingland och Korsholm i 
Österbotten skall ha intagits i samband med Engel-
brektsupproret 1434.

13�� års brev är utfärdat den 10 oktober 13�� då 
”thet slot oc feste Styrisholm, i Angermanneland lig-
gende” tillsammans med Faxeholm och Korsholm i en 
förlikning överlämnades av Sven Nilsson Sture och de 

�2 Messenius 1�00-0� p. ��.

så kallade vitalianerna till drottning Margareta och 
unionsmonarkin. Av brevet framgår att Styresholm 
skulle överlämnas före fastan följande år och att Ång-
ermanland och halva Medelpad vid denna tid hörde 
till borgens förvaltningsområde.�3

Det andra omnämnandet är från den � augusti 
140� då riddaren Algot Magnusson (Sture) på Hel-
singborgs slott bekräftade att han mottagit ”thet slot 
oc fæste Styrisholm i Angermannæland liggende, 
meth Angermannæland” som förlänats till honom på 
livstid. Borgen hade överlämnats till honom av rid-
daren Bengt Stensson (Natt och Dag). I ytterligare 
ett brev från 141� skrivs Algot Magnusson till Ång-
ermanland, dock utan att Styresholm nämns. Algot 
Magnusson dog 142�.�4

äldre antikvariska uppgifter och tolkningar 

I de antikvariska anteckningarna har uppgifterna om 
Styresholm alltsedan 1�00-talets början förknippats 
med den nu rivna stenkyrkan i Styrnäs.�� På grund 
av den karakteristiska utformningen med två torn 
av sten har denna kyrka vid Ångermanälvens strand 
uppfattats som en medeltida befästning. Teologipro-
fessorn Jöran Wallin, som själv hade rötter i Ånger-
manland, antecknar således vid början av 1�00-talet:

En gammal saga är än idag gängse, at Styrnäs kyrka, 
annexan till Botheå, fordom varit ett castell. Bygg-
naden är för alle andre kyrkor serdeles, finnes ock 
styckekulor öfwerskutne på andra sidan älfwen, wid 
Torsåkers kyrka.86 

Men redan vid samma tid omnämns också de nu 
undersökta borglämningarna på andra sidan älven. I 
ett brev till den Norrlandsfödde fornforskaren Erik 
Julius Biörner lämnar kronobefallningsmannen Olof 
Hellström i Nora följande upplysningar 1�2�:

På Torsåkers kyrkoägor, såg iag för några åhr till-
baka, i åbrädden, som war utfallen, några been, 
lika med menniskio-been, twärt öfwer emot Skiörnäs 
körka, och är en härmelse, at i bem. kyrketorn, skall 
brukatz stycken emot de danske, som legat på Tors-
åker sidan.87 

�3  ST II:42�; Fritz 1��3 s. �� ff; Wallander 1���, 200�b; 
Blomkvist 200�a.
�4 SD �22; Fritz 1��3 s. �� ff; Wallander 1���, 200�b; 
Blomkvist 200�a.
�� Äldre uppgifter om Styresholm redovisas även utförligt av 
Anders Wallander (1���; 200�b) och Nils Blomkvist (200�a).
�� Palmsköldska samlingen 4��, UUB.
�� O. Hellström till E. J. Björner 1� aug 1�2�, E. J. Björners 
samling, KB. 
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Av allt att döma har Olof Hellström hittat ben-
rester i rasbranten vid de lämningar som vi nu vet är 
Styresholms borg. Traditioner fanns som berättade 
om stridigheter mellan lokalbefolkningen och ”dans-
kar” på var sin sida om ån. Danskarna troddes ha be-
skjutits från kyrktornen i Styrnäs. 

Några år senare, 1�2�-31, publicerade ångerman-
länningen Jonas Norlin en avhandling om Ångerman-
lands historia. Norlin hade tagit del av Messenius 
uppgifter, men också efterfrågat information om 
platsen från häradsskrivaren Joh. Norrlind. Norlin 
återger bland annat följande upplysningar som Norr-
lind meddelat:

Skiörnäs Sochne Kyrka som står på en hög backe, är 
mycket olika bygd emot andra kyrkor och förmenes 
det hon varit uppsatt till Munch-Clöster och sedermera 
nyttiad til fästningsverk. (---) Varandes ock gl. mäns 
enhellige utsago, det våra Svenske uti forna Feigdetide 
varit därstädes posterade emot the Danske, som legat 
på högra sidan om Åhn, halffierdingsväg der ifrån 
på Thores-åkers ägor och haft sina Retrenchementer 
uppå en högd, som ännu kallas Borgen, derest skal 
hafva funnits åtskilliga teckn af spjut och gevär...88 

Den som tidigast utvecklade diskussionen kring 
Styresholm i skrift var dock historikern A. O. Rhy-
zelius som i boken Sviogothia munita 1�44 behandlar 
gamla borgar, kungsgårdar och andra anläggningar i 
Sverige. Rhyzelius berör uppgifterna om Styresholm 
tillsammans med Styrnäs kyrka och tar därvid upp 
namnfrågan och traditionerna om att kyrkan varit en 
befästning. Efter att ha berört 13�� års brev uppger 
Rhyzelius att Erik av Pommern sedermera:

…hade satt på thenna fästning en utländisk Lands-
fogda, som mycket tryckte allmogen; therföre befalte 
och anmodade herr Engelbrecht Riddaren och höfwits-
mannen på Korsholm Erik Puke at sambla folk til at 
thermed intaga och förstöra Styresholm. Hwilket Pu-
ken altsamman efterkom, och så i grunden förstörde 
thetta Slott, at thet icke widare blev upbyggdt, utan 
altsedan legat öde öfwer try hundrade år; ty är icke 
under, at thet ej hafwer efter sig flere lemningar, än 
redan sagdt blefwit.8�

Att Styresholm precis som hos Messenius sattes i 
samband med Engelbrektsupproret 1434 har uppen-
barligen sin grund i den senmedeltida rimkrönikan 
(Karlskrönikan/Engelbrektskrönikan). Denna berät-
tar om Erik Pukes roll i upproret och intagandet av 

�� Norlin 1�2�-31, I s. 31, II s. �4; Ehnmark 1�3�.
�� Rhyzelius 1�44 s. 1�2 f.

Faxeholm i Hälsingland. Styresholm omnämns dock 
inte i krönikan.�0

För en bredare läsekrets blev borglämningarna i 
området bekanta först 1��0 när Abraham Hülphers 
publicerade sin beskrivning över Ångermanland. 
Hülphers berör ”Styresholms fästning” i samband med 
Styrnäs socken: 

Någre påstå efter Kyrkan förr eller sednare blifwit 
nyttjad til förswarswerk, at det skedt den tid, då de 
Danske gent öfwer på Thorsåkers sidan haft en skants, 
och således måste dessutom Styresholm legat i granska-
pet, men andre mena, at här ej varit Fästning mer än 
på et ställe.�1

Under Torsåkers socken skriver Hülphers i samma 
bok:

Der intil [Prästbordet], ned wid Elfwen, ses teckn efter 
en skants, som af Danske, innehades, då de Swenske 
på andra sidan i Styrnäs egde sin Fästning, och kallas 
samma plats ännu Borgen, hwarom åtskillige berättel-
ser äro. Pilar och andre gamla skjutgewär hafwa jämte 
mycket ben, däromkring blifwit funne i jorden.�2

Det är uppenbart att Hülphers i dessa avseenden 
helt och hållet baserade sig på Norlins och Rhyzelius 
skrifter.

Traditionerna om Märta i Hola och balladfrag-
mentet

Abraham Hülphers återberättar emellertid även för 
första gången – i en fotnot – en tradition om hur Sty-
resholm skall ha erövrats och återger en bevarad bal-
ladstrof knuten till denna händelse:

Ibland händelser omtalas, at då de Danske en afton här 
welat bada, skal en hustru wid namn Märta i Hola, 
med list tänt eld på badstugan, som hon stängt, så at 
många omkommit, hwilket bidragit, at de Swenske i 
Styresholm på andra sidan, skyndat öfwer Elfwen och 
fått seger. Af gammalt folk har en Kämpewisa här blif-
wit sjungen, hwaraf en wers så lydt: Der grofwo de gro-
parna djupa och wid, och lade så många Jutar uti; wäl 
är oss, ty för dem wändes dansen.�3

En utvecklad varianten av denna sägen uppteck-
nades 1�0� av prästen och kulturhistorikern Erik 
Modin efter en man i Hola, Grels Holmberg f. 1�3�. 
Modin återgav berättelsen på följande sätt i Hola Elev-
förbunds årsskrift 1�33:

�0 S.-B. Jansson 1��4 s. �� f.
�1 Hülphers 1��0 s. 12�.
�2 Hülphers 1��0 s. 144 f.
�3 Hülphers 1��0 s. 144.
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Det var fejd mellan de danske och svenskarne. De 
senare voro lägrade på Styrnäslandet, de förra voro 
i sin borg söder om älven. I byn Hola i vars närhet 
borgen var belägen, hade allt folket, som vanligt var i 
krigstider, rymt till skogs. Bara en kvinna, som hette 
Märta, var kvar. Hon hade för resten en öl- och bad-
stuga där i byn, dit danskarne brukade komma.
 Nu hade hon haft någon förbindelse med svensk-
arne på andra sidan, så att hon visste vad hon skulle 
göra. Hon ställde till en duktig ölbrygd och lagade bra 
med mat, ett riktigt gästabud. Och dit kom nu mycket 
med danskar ifrån borgen och åto och drucko, så att 
de blevo väl förplägade.
 Nu var det så, att de vid sådana tillfällen också 
skulle ha sig ett bad. Märta bjöd därför danskarne 
också ”på bastu”. Men där hade hon på förhand gjort 
en tillställning. På rinkorna hade hon ställt upp en 
tjärbytta mitt över ugnen, och i handtaget på byttan 
hade hon fästat ett vidjerep, som gick ut genom en 
glugg på väggen mitt emot laven.
 Då hon ordnat för badet åt sina gäster, kastat vat-
ten på den heta gråstensugnen och burit in björkriset, 
de skulle piska sig med, gick hon ut ifrån dem. Nu slog 
hon skjutrigeln för dörren utantill och skyndade sig 
att dra i repet vid väggen. Tjärbyttan ramlade så ner 
på ugnen, och det stod inte på att alla danskarne voro 
kvävda i den förskräckliga röken.
 Ett överenskommet tecken gavs åt svenskarne på 
andra sidan. De satte över älven och anföllo borgen. I 
förvirringen över folket som saknades, blev försvaret 
från borgen nu svagare, svenskarne fingo övertaget 
och lyckades sätta eld på borgen, som nedbrann till 
grunden.�4

Enligt Modin ska Holmberg också ha berättat att 
Märtas bastu legat i närheten av hans gård i Hola och 
att stengrunden ännu fanns kvar. 

Erik Modin uppger vidare att sägner levt kvar i 
bygden ända in på 1�00-talet som vittnat om hur fog-
desoldaterna ”drevo bönderna att frakta laxtunnor 
från fiskeplatserna längre upp vid älven ner till fog-
deborgen och övade allt slags ofog”. Dessutom berät-
tades ”hurusom den danske fogden vid sina färder i 
landskapet lät en trumpetare rida före sig och ’blåsa’ 
(signaler). Då visste bönderna, att de hade att taga 
fram vad huset förmådde”.��

Balladstrofen och diskussionen kring denna har 
nyligen behandlats utförligt av musiketnologen Ing-
er Stenman. Stenman menar att strofen mycket väl 
skulle kunna gå tillbaka på en självständig medeltida 
ballad med utgångspunkt i händelserna på platsen, 
även om påverkan kan ha skett från andra ballader.��

�4 Modin 1�34a s. � ff. Ordet ”rinkor” förklarar Modin som 
torkstänger över ugnen i badstugor.
�� Modin 1�34a s. 4.
�� Stenman 200�.

Äldre undersökningar och fynd vid Styresholm

Den förste som med säkerhet tycks ha identifierat 
Styresholm med borglämningarna på Torsåkers- 
sidan är den historieintresserade prosten i Torsåker, 
Per Rizén. Detta framgår när den tyske historikern 
Ernst Moritz Arndt under de första åren på 1�00-
talet återger ett samtal han haft med prosten just på 
denna plats:

Under detta samtal satt jag tillika med prosten på en 
vacker skansvall, belägen vid älven på prostens skog 
och i den mest romantiska trakt. Denna höjd med 
dubbla vallar kallas av prosten för Styresholm. Den 
har i äldre tider varit en vistelseort för vikingar och 
sedermera ett säte för riddare och krigare, till dess 
den i början av 15:e århundradet blivit förstörd. Enligt 
gamla sagor har detta fäste varit beläget just i denna 
trakt, och på andra sidan om strömmen, der Styrnäs 
kyrka står, alldeles midt emot Thorsåker (---) Ström-
men har nu borttagit mycket, af de gamla vallarna, 
men Prosten har dock funnit mycket, som synes be-
visa, att människor här fordom mycket roat sig med 
gästabud och lekar.�7

Ännu 1��2 skrev dock lantmätaren C. G. Colleen 
i sin beskrivning över Styrnäs socken om den då ny-
ligen rivna kyrkan, att det ”Oafgjordt är om ifrågava-
rande warit detsamma, som det i en sednare tid före-
kommande Styresholms slott, hwilket under Konung 
Albrecht war i godt stånd”.��

Ett decennium senare slår dock återigen Karl Si-
denbladh definitivt fast att Styresholm är identiskt 
med borglämningarna vid älven i Torsåker och inte 
med Styrnäs gamla kyrka. Sidenbladh gör den första 
fylligare beskrivningen av borglämningarna i sam-
band med sin inventering av fornlämningar i Ånger-
manland på 1��0-talet. I sina anteckningar från 1��� 
meddelar han: 

Österut från kyrkan invid elfven ligger tvenne jord-
vallar, kända under namnet Borgen (---). De båda 
vallarna äro skilda gn ett 12 fots dike och genom ett 
dike från den höga slätten i söder. På dessa nästan 
fyrkantiga platåer finns utgräfningar lemnande dock 
10-12 fot ofvan tjocka väggar. 

I den tryckta översikten över Ångermanlands 
fornlämningar i Antiqvarisk tidskrift 1��� uppger Si-
denbladh att han på borgens östsida mot älven hittat 
”under vallarnes yta en grop (eldstad?), i hvilken lågo 
klapperstenar och under dessa en mängd af anrättade 
djurs ben. Betsel, spik och söm af jern hafva funnits 

�� Arndt 1��4.
�� Colleen 1�0�.
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i vallarnes öfra brända yta”. Vid en mindre under-
sökning påträffade Sidenbladh också tegel, bränt trä 
och smidesslagg. Tidigare hade också, uppger Siden-
bladh, ben från både människa och djur påträffats, 
liksom hästbetsel, pilbågar och sporrar. Sidenbladh, 
som bestämt avfärdar tolkningen att Styrnäs kyrka 
varit det gamla Styresholm, uppger att platsen ”hafva 
på sig burit en byggnad af trä, som blifvit nedbränd 
– hvarom kol och brända spånor bland bitar af tegel 
bära vittne”.��

Efter denna tid har en lång rad fynd gjorts vid 
Styresholm, inte minst i rasbranten mot älven som 
årligen eroderat fram föremål. Älvens framfart ledde 
till att Västernorrlands läns museisällskap 1��� gjor-
de insatser för att förhindra vidare erosion. Anders 
Wallander har utförligt redovisat alla kända fynd 
som genom åren påträffats på platsen, varav åtskilliga 
är tillvaratagna. Till dessa hör betsel, knivar, spjut- 
och armborstpilspetsar, bultlåsnycklar och spikar.100

Även medvetna utgrävningar har gjorts vid ett 
par tillfällen. Således gjorde Erik Modin tillsammans 
med officerare vid Västernorrlands regemente (där 
Modin var regementspastor) en mindre arkeologisk 
utgrävning av borglämningarna sommaren 1�0�. Nå-
gon rapport föreligger inte, men i en artikel menar 
Modin att Sidenbladhs slutsatser bekräftades. Plat-
sen som varit befäst hade brunnit och ”dess karak-
tär av medeltida borg med vallgravar och vindbrygga 
klargjordes också”.101

En arkeologisk dokumentation gjordes sedermera 
också i samband med en dränering av borgkullarna 
1���-��. Därvid påträffades en härd, brända ben 
samt diverse järnföremål.

”Pukeborg”

Styresholms tvillingborg ”Pukeborg”, som ligger några 
hundra meter väster om Styresholm, uppmärksam-
mades i antikvariska sammanhang först 1�22 av Mag-
nus Stattin. Stattin var kamrer på Hola folkhögskola 
och riksantikvariens ombud i området. Lämningarna 
uppmärksammades i samband med avstyckning av 
två tomter omedelbart söder om Hola folkhögskola. 
Stattin, som byggde sitt bostadshus på en av tom-
terna, hade noterat vallar och vallgravar på platsen 
som han antog vara medeltida försvarsanläggningar. 
Han myntade namnet ”Pukeborg” på platsen som 
han förknippade med Erik Pukes förmodade med-
verkan i Engelbrektsupproret. Namnet är alltså en 
sentida tolkning. Vid en besiktning 1�24, föranledd 
av Stattins begäran om fridlysning av området, do-
kumenterades platsen av konsthistorikern Erik Sal-

�� Sidenbladh 1���, 1��� s. 20� ff.
100 Wallander 1���, 200�b.
101 Modin 1�34a s. 2 f.

vén vid Riksantikvarieämbetet. Salvén rapporterar 
att man redan omkring 1�12 ska ha påträffat en rad 
vapen på platsen, såsom en yxa, en stigbygel, en del 
av en hjälm samt spjutspetsar. Salvén tolkar platsen 
som en medeltida befästning som har samband med 
de övriga borglämningarna.102

”Pukeborg” registrerades i Riksantikvarieämbe-
tets fornminnesregister först vid revideringsinvente-
ringen 1���.

Historiska tolkningar

Författare som Olof Högberg och Pelle Molin hade 
i slutet av 1�00-talet knutit an till historierna om 
Styresholm i olika skrifter. I den vetenskapliga dis-
kussionen uppmärksammades dock platsen igen först 
1�1� genom historikern Nils Ahnlund. I artikeln 
”Norrlänningarnas resning sommaren 1434” påpekar 
Ahnlund att traditionerna kring borgen knutit an till 
”det verkliga Styresholm” genom kopplingen till fog-
desoldaterna, ”jutarna”. ”Det lider ej tvivel om, att 
Styresholm likaväl som Faxehus stormades av förbitt-
rade norrlandsbönder under sommaren 1434,” skriver 
Ahnlund, som också antar att bägge borgarnas histo-
ria går betydligt längre tillbaka i tiden än till vita-
lianertiden. ”Tilläfventyrs”, avslutar Ahnlund, ”vore 
en rationellare undersökning av ’Borgen’ än den som 
Sidenbladh verkställde för många decennier sedan 
icke alldeles omotiverad”.103 

Erik Modin antar att borgen byggts under 1300-
talets första hälft: ”Möjligen fick fästet till uppgift 
att skydda skeppsfarten och hindra fiender från att 
intränga i den ångermanländska Ådalen; måhända 
tjänade det också förvaltningen såsom säte för fog-
den och övertog då i detta avseende kastellkyrkans 
roll.” Erik Modin uppger vidare att den danske hö-
vitsman som lär ha efterträtt Algot Magnusson som 
herre till Styresholm har antagits heta Otto Hvide-
hus – en uppgift som inte är känd från annat håll. 
Under våren 1�34 föreslog så den nybildade hem-
bygdsföreningen i Torsåker att en minnessten skulle 
resas vid lämningarna efter Styresholm till �00-års-
minnet av Engelbrektsupproret. Initiativet kom från 
Erik Modin som lämnade förslag till inskription och 
var den som höll tal vid den högtidliga avtäckningen 
i närvaro av Kronprinsparet den 2 juli 1�34.104

Under årens lopp har Styresholm och de drama-
tiska berättelserna kring borgen även kommenterats 
i olika hembygdsskrifter och tidningsartiklar, i syn-
nerhet av Magnus Stattin på Hola folkhögskola som 
själv bodde i närheten av borglämningarna.

102 ATA, Torsåker sn. 
103 Ahnlund 1�1�.
104 Modin 1�34a s. 3 ff; 1�34b.
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Medeltidshistorikern Birgitta Fritz menar i av-
handlingen Hus, land och län. Förvaltningen i Sve-
rige 1250-1434 (1��2-�3) att Styresholm och övriga 
Norrlandsborgar uppförts av vitalianerna först efter 
Lindholmsfördraget 13��. Att Algot Magnusson i 
förbundstraktaten med Polen 141� skrivs till Ång-
ermanland utan att Styresholm nämns, kan enligt 
Fritz betyda att borgen då förlorat sin betydelse. 
Styresholm omnämns inte heller i samband med Eng-
elbrektsupproret och var därför, menar Fritz, inte 
längre förvaltningscentrum i regionen.10�

Efter mitten av 1��0-talet har de norrländska 
borgarna berörts av bland andra medeltidsarkeolo-
gen Mats Mogren och konstvetaren Christian Lovén. 
De menar i likhet med Fritz att Styresholm sannolikt 
uppfördes först vid 13�0-talets mitt av vitalianerna, 
eftersom borgen inte omnämns i Bo Jonssons (Grip) 
testamente från 13�4.10�

De arkeologiska utgrävningarna av Styresholm och 
”Pukeborg” har genomförts inom ramen för Styres-
holmsprojektet och inleddes 1���. Inom projektet 
har Styresholmsproblematiken framför allt berörts 
av arkeologen Anders Wallander och historikern Nils 
Blomkvist.

de arkeologiska undersökningarna vid styres-
holm och ”pukeborg” – frågeställningar, resul-
tat och tolkningar

Borgkomplexet består alltså av två närliggande 
”tvillinganläggningar” vid Ångermanälvens västra 
strand – Styresholm och ”Pukeborg”. Vid Styres-
holmsprojektets undersökningar 1���-1��� har ut-
grävningar gjorts på bägge platserna. Undersökning-
arna har genomförts av Länsmuseet Västernorrland i 
form av sommarkurser i arkeologi vid Hola folkhög-
skola (fig. 1�). Undersökningarna har letts av Anders 
Wallander, Janne Björkman och Jan Stattin. Huvud-
syftet med undersökningarna har varit att utröna 
borgarnas karaktär, användningstid och förhållande 
till varandra och sätta in dem i sin historiska miljö. 
I detta ingick frågan om de bägge borgarna var sam-
tida eller ej och om de haft olika funktioner.

Den följande presentationen av undersökningarna 
vid Styresholm och ”Pukeborg” baseras huvudsakli-
gen på Anders Wallanders detaljerade redovisning i 
boken Stora Ådalen.10�

10� Fritz 1��3 s. �� ff, ��.
10� Mogren 1���, 1��4b; Lovén 1��� s. 220 ff.
10� Wallander 200�b.

Bebyggelselämningar

Bägge borglämningarna är av näsborgstyp med tre 
platåer och är till sin planform mycket lika varandra 
(fast spegelvända). Styresholm är dock betydligt hö-
gre och har brantare slänter än ”Pukeborg”. Medan 
Styresholm under medeltiden låg på en långsmal ö 
(ca �00x1�0 m) mitt i älven, låg ”Pukeborg” på en 
halvö (ca 100x�0 m) vid fastlandet ca 22� meter från 
”huvudborgen”. I dag är det tidigare sundet mellan 
anläggningarna helt uppgrundat.

Styresholm består av två rektangulära borgplatåer 
som tillkommit genom att den naturliga ön delats av 
med två djupa vallgravar. En stor del av den nord-
östra platån är bortskuren genom älvens erosion. På 
en lägre nivå väster om dessa platåer ligger ytterli-
gare en bebyggelseterrass. På Styresholms mittplatå 
undersöktes ca �0 m2. Därvid framkom lämningarna 
efter ett � meter brett och uppskattningsvis �-10 me-
ter långt knuttimrat bostadshus med flera rum och 
eldstad. Huset har förstörts genom brand.

På den lägre liggande södra platån undersöktes en 
ca 20 m2 stor yta. Där påträffades ett ca �,� meter 
stort, sannolikt kvadratiskt, knuttimrat hus. Huset, 
som hade brunnit, hade en centralt placerad eldstad 
och tolkades som ett kokhus/bastu eller liknande. 
Byggnaden hade uppförts ovanpå resterna av ett ti-
digare hus som inte brunnit.

Vid provundersökningar i vallgravarna, som san-
nolikt aldrig varit vattenfyllda, hittades förkolnade 
trästockar från en förmodad bro mellan platåerna.

Figur 17. Utgrävningarna av Styresholm och ”Pukeborg” 
har bedrivits som folkhögskolekurser inom Styresholmspro-
jektet. Foto: Leif Grundberg.
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”Pukeborgs” bebyggelseplatåer har i likhet med 
Styresholm tillkommit genom två djupa vallgravar 
som delat av den långsmala halvön. En stor del av den 
sydligaste platån förstördes när järnvägen byggdes ge-
nom området på 1��0-talet. På ”Pukeborg” undersök-
tes ca �0 m2. Två faser konstaterades, varav en äldre 
obefäst fas vittnade om matlagning, djurhållning, va-
penbruk och bronsgjutning. I ett senare skede hade 
platsen befästs med vallgravar och – sannolikt – en 
så kallad blida (kastmaskin). Inga huslämningar har 
påträffats.

Fynd

Fyndmaterialet från Styresholm och ”Pukeborg” ger 
en allmän datering till 1300-/1400-tal. Den militära 
karaktären är särskilt tydlig i materialet (tab. 10). 
Vid Styresholm har således nio armborstpilspetsar 
hittats samt flera fragment av ringbrynjor och rust-
ningsplåt. Vid ”Pukeborg” har en spjutspets, sju arm-
borstpilspetsar och flera ringbrynjefragment hittats. 
Särskilt anmärkningsvärt på ”Pukeborg” är dock vad 
som tolkas som en utlösningsmekanism till en med-
eltida kastmaskin, en så kallad blida. Anordningen 
satt fast i en stock med två kraftiga järnmärlor. Att 
hästar funnits på platsen framgår av en hästsko och 
åtskilliga hästskosöm. Dessutom har flera betseldelar 
och en sporre hittats vid tidigare tillfällen. 

Bland redskap av olika slag finns ett flertal knivar, 
ett hyveljärn och en spiralborr. Av fynden framgår 
också att metallhantverk har förekommit. På ”Puke-
borg” visar ett flertal bronsgöt att man har sysslat 
med bronsgjutning på platsen, medan smidesslagg på 
Styresholm vittnar om järnsmide. Av de brynen som 
har hittats vid undersökningarna härrör ett skiffer-
bryne sannolikt från Västanå i Skåne.10� Flera bultlås 
och nycklar har också hittats vid undersökningarna 
och från Styresholm härrör sannolikt ett lösfynd av 
en nyckelskylt.

Till den privata sfären hör två fingerringar av brons 
med dekor som hittades vid Styresholms nedre platå. 
Söljor av brons har hittats såväl vid Styresholm som 

10� Kresten 1���a.

”Pukeborg”, och två ”ströningar” (påsyningsbeslag) 
vid Styresholm. Vid Styresholm har dessutom flera 
tygfragment av ull hittats, däribland ett fragment 
vävt i fyrskaftad kypert.10� 

Inga mynt har hittats på själva Styresholm i sam-
band med Styresholmsprojektets undersökningar, 
men fem (varav två fragmentariska) har framkommit 
vid undersökningarna av ”Pukeborg” (tab. 11). Där-
utöver har två mynt hittats som lösfynd i äldre ti-
der, det ena vid uppförande av ett elevhem på Hola 
folkhögskola omkring 100 meter norr om ”Pukeborg” 
1��� eller 1���, det andra i rasbranten vid Styres-
holm, möjligen i samband med Modins undersökning 
1�0�. Det äldsta av ”Pukeborgs”-mynten har slagits 
ca 13�3-13�0, medan de övriga fyra tillhör perioden 
ca 13�0-13�0.

10� Lundwall 1���.
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Atmospheric data from Stuiver et al. radiocarbon40 1041-1083(1998); OxCal v3.3 Bronk ramsey (1999); cub r4sd:12prob usp[chron]
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Figur 18. 14C-datering-
arna från Styresholm och 
”Pukeborg” ger en allmän 
datering till 1300- och 
1400-talen.

Tabell 10. Fynd från Styresholm och ”Pukeborg” fördelade på 
olika kategorier. 

Kategori föremål

Vapen
Armborstpilspetsar, 
sporre, spjutspets, 
ringbrynjedetaljer

Smycken & dräktdetaljer Söljor, fingerringar

Husgeråd & matlagning
Brons- och järnkärl, 
bronsgaffel, keramik, 
glaskärl, mat- och slaktavfall

Konstruktionsdetaljer & 
inredning

Bultlås/nyckel, kistbeslag, 
spik

redskap (bruksföremål)
Hyveljärn, borr?, del av sax?, 
skära

Handel/varuutbyte Mynt

Metallhantering/smide Slagg, smidesavfall

Hästutrustning
Betsel, betselhänge, 
hästskosöm



Keramikmaterialet från Styresholm omfattar en-
dast en enstaka ljusgrå stengodsskärva från en hög 
kanna med utvändig mörkbrun glasyr som påträf-
fats på den nedre södra platån vid Styresholm. Fyn-
det har likheter med produkterna från Waldenburg 
(Sachsen) och kärltypen brukar vanligtvis dateras till 
1400-talet. Motsvarande kärl har exempelvis hittats 
vid borgen i Skanör i Skåne som dateras till tiden före 
142�.110

Ingen keramik har påträffats på ”Pukeborg”. Där-
emot hittades ett par fragment av bronskärl samt en 
bit av ett glaskärl. Det sistnämnda exklusiva fyndet 
består av en tunn glasbit med en pålagd blå tråd, 
sannolikt från en bägare. Till hushållsinventarierna 
härrör också ett lösfynd från Styresholm, bestående 
av en knoppförsedd liten gaffel av brons med vridet 
skaft.

Analyser

Tre 14C-dateringar föreligger från undersökningarna, 
varav en från vardera Styresholm och ”Pukeborg” 
ger en generell datering till 1300-talet eller 1400-
talets början (fig. 1�). En tredje datering från huset 
på Styresholms mittplatå förefaller ligga i 1400-ta-
lets första hälft. Tyvärr är trämaterialet som påträf-
fats alltför dåligt bevarat för att tillåta dendrokro-
nologiska dateringar. 

Knappt 2 kg ben har tillvaratagits vid Styresholm 
och drygt 3,3 kg vid ”Pukeborg”.111 Vid Styresholms 
mittplatå dominerade matavfall av nöt, medan den 

110 Keramikfyndet från Styresholms har granskats av Magnus 
Elfwendahl (Elfwendahl & Grundberg 2000).
111 Den osteologiska analysen från Styresholm och ”Pukeborg” 
har gjorts av Barbro Hårding (1���a)

lägre liggande byggnaden innehöll en större variation 
med nöt, får/get, svin och fisk. Bland fisken domine-
rar lax följt av aborre, gädda och sik. Bland fiskbenen 
finns på bägge platserna kotor från 10-13 kg stora 
laxar.

Både vid Styresholm och ”Pukeborg” var matavfal-
let vanligare än slaktavfallet. Uppenbarligen har en 
stor del av köttet varit färdigstyckat när det kom-
mit till platsen, i synnerhet till ”Pukeborg”. Ben från 
hundar och/eller gnagspår har framkommit både på 
Styresholm och på ”Pukeborg”.

Vid makrofossilanalyser har tre olika sädesslag 
identifierats, nämligen skalkorn, havre och råg. Sär-
skilt anmärkningsvärd är den stora andelen råg. Att 
åkrarna varit gödslade framgår av ogräsarterna. I pol-
lenprov från Styresholms mittplatå har pollen från 
gräs och ogräs samt sädesslaget korn identifierats. 
Även humle och ärtor har identifierats.112 Härutö-
ver har en bit jäst rågbröd påträffats vid ”Pukeborgs” 
norra platå, nära eldstaden.113 

Kronologi, karaktär och kontakter

De arkeologiska undersökningarna visar sammanta-
get att både Styresholm och ”Pukeborg” har använts 
under senare delen av 1300-talet och 1400-talets 
början. Anläggningarna har haft en tydlig militär ka-
raktär och fyndmaterialet innehåller en stor mängd 
vapen och hästutrustning av olika slag. Särskilt an-
märkningsvärda är delar av vad som tolkas som ut-
lösningsmekanismen till en blida (kastmaskin) på 
”Pukeborg”. 

112 Wallin 1��4; S. Gustafsson 2002 s. 1 ff.
113 A.-M. Hansson 2001 s. 14.
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Tabell 11. Myntfynd från Styresholm och ”Pukeborg”.

typ Beskrivning präglings-
ort datering fyndplats/ 

fyndnr

LL 
XXXV:3

Gote (örtug) Gotland
1380/90-
1420

Ca 100 m. N om ”Pukeborg” 
1898/1899

?
Kopparmynt 
(ej bevarat)

Danmark 1420-tal?
rasbrant vid Styresholm; 
Modins grävning 1907?

BM KrH 
äIIc-e

Brakteat med 
krönt huvud

Ca 1363-
1370

F302

BM KrH 
äIIh

Brakteat med 
krönt huvud

Ca 1370-
1380

F3

D:o D:o D:o F305

BM KrS 
äa

Brakteat med 
krönt S

Ca 1370-
1380

F60

D:o D:o D:o F164

Bestämning: Monica Golabiewski Lannby, KMK



Fynden i form av mynt, glas, keramik och smyck-
en vittnar om hög social och ekonomisk status samt 
långväga kontakter. De osteologiska undersökning-
arna såväl som makro- och pollenanalyser uppvisar 
liknande inslag. Skillnader förekommer dock vad gäl-
ler funktion och social nivå mellan de olika delarna 
inom området. Metallhantverk i form av bronsgjut-
ning har således bara förekommit på ”Pukeborg”. 

Likheterna i konstruktion och fyndmaterial mel-
lan Styresholm och ”Pukeborg” gör att de sannolikt 
har utgjort två delar av samma anläggning.

Kulturell och historisk miljö

Kulturlandskapet i området är präglat av Ånger-
manälvens kuperade och uppbrutna älvdalslandskap. 
Bebyggelsen är koncentrerad till älvens sedimentter-
rasser och den så kallade distalbranten, övergången 
mellan älv och hav, har gått ungefär vid Torsåker/
Styrnäs under medeltiden. De centrala delarna av 
dessa socknar har också utgjort ett betydande bebyg-
gelseområde i Ådalen under järnåldern. Detta fram-
går såväl av bevarade och framför allt bortodlade 
(men kända) järnåldersgravar – inte minst veritabla 
storhögar – som av lösfynd och ortnamn.114 

I direkt anslutning till järnåldersbygden i Torsåker 
ligger fornborgen Rogstaklippen som undersöktes av 
Styresholmsprojektet 1��� i syfte att datera murar-
na. Kolprov från förmodade träkonstruktioner i två 
olika murpartier daterades. Efter kalibrering ligger 
de äldsta dateringarna väl samlade till folkvandrings-
tiden, ca 400-��0 e.Kr. De yngre dateringarna lig-
ger i sen vikingatid-tidig medeltid (1000-/1100-tal) 
respektive nyare tid (efter ca 1�00 e.Kr.). Resultaten 
visar att fornborgen byggdes under 400- eller �00-
talet, men att den troligen har återanvänts i någon 
form också långt senare. Etableringsfasen stämmer 
väl överens med de dateringar som erhållits vid un-
dersökningarna av de norska bygdeborgarna, och 
passar väl in i den äldre järnålderns bebyggelsebild 
i nedre Ådalen.11�

Flera vikingatida silverskattfynd längs Ånger-
manälvens norra (östra) strand visar tillsammans 
med en rad rika gravfynd att området haft långvä-
ga kontakter under framför allt �00- och 1000-ta-
let. I detta sammanhang är undersökningarna i byn 
Björned intressanta på grund av den tidigmedeltida 
begravningsplatsen ”Skelettåkern” med anslutande 
järnåldersbebyggelse som behandlas närmare i ett 
kommande avsnitt. Denna plats ligger blott några 
kilometer från Styresholm och från sockenkyrkan i 
Torsåker. Vad gäller religionsskiftet är förstås det 
teofora sockennamnet Torsåker intressant. Socken-
kyrkan med rötter i 1200-talet ligger på en fastig-

114 Blomkvist 1��2 s. 10 ff; Wallander 1���, 200�a.
11� Grundberg 200�a.

het med ett likaledes kultindikerande Hov-namn.11� 
Mittemot Torsåkers kyrka, på andra sidan älven, låg 
Ångermanlands enda tornförsedda kyrka – Styrnäs 
– vars öst- och västtorn antyder att detta kan ha varit 
landskapets prosterisäte under 1200-talet.11� 

styresholm och ”pukeborg” – ett vitalianer- 
och fogdeborgskomplex från omkring 1400

Styresholm utgjorde under senmedeltiden den nord-
ligaste fogdeborgen längs den svenska Norrlandskus-
ten. Trots att flera faser har kunnat dokumenteras 
så verkar anläggningen ha använts under en ganska 
kort period (fig. 1�). Sannolikt uppfördes Styresholm 
av vitalianerna i samma skede som Faxeholm i Häl-
singland, det vill säga omkring 13��/13�� eller strax 
dessförinnan.11� Några säkra tecken på bebyggelse 
före vitalianertiden har inte påträffats på borgen, 
och inte heller från 1400-talets andra hälft.11�

Redan under vitalianertiden förefaller anläggning-
en ha fungerat som en förvaltningsborg för regionen 
som 13�� omfattade hela Ångermanland och halva 
Medelpad. Det strategiska läget vid Ångermanälvens 
mynning har gjort Styresholm till en naturlig central-
plats. Borgen anlades i en bygd som redan tidigare 
fungerat som ett centralområde som kännetecknades 
av olika maktsymboler. I detta längre perspektiv kom 
dock Styresholm och ”Pukeborg” att vara i bruk un-
der en mycket kort period.

11� Grundberg 1��2b, 200�b; Brink 1��4 s. �0 f.
11� Blomkvist 1��2 s. 12 ff, 200�a; Bonnier 1��4.
11� Mogren 1��� s. �1.
11� Blomkvist 1��� s. �� f, 1��2 s. 14 ff, 1��4 s. 2�. I 
diskussionen kring alternativa placeringar för Kutuby har 
bl.a. Torsåkersbygdens centrala ställning under järnåldern 
poängterats, men även behovet av en domän som fundament 
för Styresholms fogdeborg samt det nuvarande Vårdkasbergets 
– tidigare Skjällberget (Själberget?) – iögonenfallande likhet med 
en kut, dvs. en ungsäl (Brink 1��4 s. �1).

�0 �1

Figur 1�. Styresholmsborgen var en så kallad castrum-cu-
ria-anläggning med flera olika platåer som skiljdes åt av 
kraftiga vallgravar. Teckning: Lars Högberg.



I den lokala traditionen och historieskrivningen 
om Norrlands medeltid har Styresholm varit en cen-
tral plats alltsedan 1�00-talets början. Till detta 
har såväl platsens omnämnande i skrift redan under 
medeltiden, liksom de väl synliga borgkullarna och 
de återkommande föremålsfynden bidragit. Ett do-
minerande tema i berättelserna om platsen har ut-
gjorts av det lokala motståndet mot främmande över-
het. Under 1�00-talets första hälft fick också platsen 
och historieskrivningen om den tjäna ett nationellt 
syfte. Särskild betydelse för uppmärksamheten och 
forskningen kring Styresholm spelade prästen Erik 
Modin och folkhögskolemannen Magnus Stattin som 
bägge bedrev en omfattande hembygdsforskning i 
Ångermanland. Trots flera tidigare mindre under-
sökningar blev Styresholm och ”Pukeborg” föremål 
för mer omfattande utgrävningar först 1���-��.

Närheten till Hola folkhögskola har varit avgö-
rande för uppmärksamheten kring platsen i flera av-
seenden. I samband med Styresholmsprojektet som 
bedrevs av länsmuseet i samarbete med folkhögsko-
lan utvecklades en rad aktiviteter som engagerade 
många människor i bygden, inte minst i samband 
med Styresholmsspelet och skapandet av ett medel-
tidscentrum.

6.4 ”sKELEttåKErn” i torsåKEr

”skelettåkern” i Björned – kulturmiljön i dag

På Torsåkers kyrkogård i Ångermanland finns ett en-
kelt och rostigt järnkors som står vid sakristian på 
norra sidan av den medeltida kyrkan. Med viss an-
strängning och i rätt belysning kan man på en bucklig 
kopparplatta läsa följande text:

VILOPLATS
för skelett funna år 1�45

i forngrav i Björned
Hembygdsföreningen reste minnesmärket 

Mer känd i dag är kanske Torsåkers kyrka för att 
den utgjorde skådeplats för den beryktade troll-
domsprocessen på 1��0-talet, då omkring �0 män-
niskor avrättades och brändes på bål på ett berg i 
närheten. 

Den fyndplats som åsyftas med inskriptionen på 
järnkorset ligger i byn Björned ca 2 kilometer norr om 
Torsåkers kyrka och kallades tidigare Hässjegärdan 
på grund av den kornhässja som tidigare funnits här. 
Under 1�00-talet har man här i omgångar påträffat 
kranier och andra människoben. Platsen kallas därför 
numera i folkmun för ”Skelettåkern” (fig. 20).

I dag är platsen mycket anonym för besökare. För 
att ta sig dit följer man vägen norrut mot Sollefteå 
längs Ångermanälvens västra strand från Prästmon 

och Hola folkhögskola. Efter någon kilometer tar 
man av till höger mot Björned över järnvägen längs 
den ligga byvägen och passerar ett par gårdar. ”Ske-
lettåkern” ligger i direkt anslutning till en gårds-
tomt, men de byggnader som legat på ovansidan om 
byvägen där fynden gjorts är rivna i dag. Fynden har 
gjorts bara ett tiotal meter från den gravhög som 
ännu finns omedelbart öster om vägen. Högen har 
under 1�00-talet tjänstgjort som jordkällare, men 
har nyligen fyllts igen och återställts.

Förutom gravhögen syns inga arkeologiska läm-
ningar ovan mark vid ”Skelettåkern”, men i slutet av 
1��0-talet genomförde Länsmuseet Västernorrland 
en diskret skyltning på platsen. Området hade då 
sedan ett decennium intagit en central roll i diskus-
sionen om Ådalens och Norrlands religionsskifte un-
der vikingatid och tidig medeltid. Särskild betydelse 
har platsen fått för det femtiotal personer från när 
och fjärran som i samband med Styresholmsprojek-
tets arkeologikurser med liv och lust engagerat sig 
i ”Skelettåkerns” spännande historia. Men genom 
de märkliga resultat som de fortsatta analyserna av 
fynden lett fram till, kom platsen också bland annat 
att uppmärksammas genom en längre film i Sveriges 
televisions program Vetenskapsmagasinet.

”skelettåkern” i Björned i tradition, källor och 
forskning

När arkeologen Eskil Olsson år 1�0� inventerade 
fornlämningar i Ångermanland registrerade han i byn 
Björned en stor nästan helt bortgrävd hög.120 Vid mitt 
besök lågo ännu människoben kvar, som man funnit, 
då man på våren bortfört jord”, skriver Olsson. I när-

120 Äldre uppgifter kring platsen har tidigare bl.a. behandlats 
av Wallander & Kjellberg (1���-�0), av Grundberg (1��2b, 
200�b) och av Eriksson & Bergegård (1��2).

Figur 20. Björned i Torsåker ligger på en höjd vid Ångermanälven och 
var under den äldre järnåldern en ö. ”Skelettåkern” ligger till vänster 
om vägen och bostadshuset i bildens mitt. Foto: Leif Grundberg.
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heten fanns också en ca 13 meter i diameter stor hög 
med en ingrävd källare som Olsson fotograferade och 
strax nordöst därom en 12 meter i diameter och 1,�-
3 meter hög ”mycket gräfd hög”.121

Fyra år senare, sommaren 1�13, undersöktes den 
förstnämnda graven av folkhögskoleläraren och arke-
ologen Per Hugo. I ett brev till en kollega på Statens 
historiska museum i Stockholm (uppenbarligen lära-
ren och vännen Oscar Almgren) skriver Hugo: 

- Vid Björned skulle, enligt din uppgift finnas gravar. 
En av dessa var redan något illa åtgången; man hade 
börjat köra ut väggrus förra året, men avbrutit. Jag 
var sta och tog en ’okulär besiktning’ och bestämde mig 
för att ta den. Och där fanns gravgods! Jo, det vill jag 
lova. Inemot 30 skelett! C:a 25 hela kranier! Liken ha 
lagts – mestadels framstupa – i en hög på flat mark, och 
så har man uppkastat en jordkulle över det hela. Vad 
sägs om det? Inte så mycket som en sölja, en knapp, ett 
mynt eller något annat gravgods. Bara människoben! 
Visserligen skall man för några år sedan ha hittat ett 
mynt på högen, men ingen kan nu uppge hur gammalt 
det var, eller vart det tagit vägen.122

Någon ytterligare dokumentation av denna under-
sökning finns inte. I brevet tolkade Per Hugo fyndet 
– bland annat för att benen var så välbevarade trots 
att de legat i sand – som ett ”ofredsminne” från his-
torisk tid, förslagsvis från rysshärjningarna i områ-
det 1�21. Hugo undersökte flera gravhögar i Torsåker 
samma år och i en artikel skriver han ”att åtminstone 
ett par såsom forngravar betecknade högar förskriva 
sig från historisk tid, icke förhistorisk. 1400-talets 
Pukefejder och 1�00-talets rysshärjningar gåvo även 
anledningar att kasta upp högar – över fallna käm-
par!”123 Att han gjort en koppling till Styresholm ge-
nom dess ”Pukefejder” är värt att notera.

Flera decennier senare uppger Magnus Stattin, 
som var kamrer på folkhögskolan och senare Riks-
antikvarieämbetets lokalombud i området, att gra-
ven innan Per Hugos undersökning skall ha skadats 
i samband med byggandet av en logbrygga, att benen 
låg ”under ett meterdjupt jordlager” av sand och att 
fyndet bestod av ett 1�-tal skelett. Stattins uppgifter 
om storleken på högen varierar i olika dokument och 
skrifter från �-� meter till över 10 meter i diameter 
och från 1 till 2 meter hög. Skeletten ”lågo i fullkom-
lig oordning och i en enda klunga”. Enligt Stattin, 
som själv sannolikt varit med vid undersökningen, 
”uppsamlades skelettdelarna i säckar och bortfördes 
från platsen, varefter de förvarades vid Hola folk-

121 ATA, Torsåker sn.
122 ATA, Torsåker sn.
123 Hugo 1�14 s. 1� f.

högskola, varifrån de först våren 1�1� bortfördes och 
nedgrävdes på Torsåkers kyrkoherdeboställes skogs-
mark invid Prästmon”, närmare bestämt utanför den 
nya kyrkogården.124

1�4� rapporterades återigen fynd av människoske-
lett på platsen. Det var i samband med att den tidi-
gare obrukade ”Hässjegärdan”, där en kornhässja va-
rit belägen, började plöjas som fynden gjordes ca 10 
meter söder om den av Per Hugo undersökta platsen. 
Fynden rapporterades av Magnus Stattin (fig. 21) och 
besiktades av landsantikvarien Bo Hellman. Bonden 
som gjort fynden uppgav att han påträffat sex skelett 
1-2 decimeter under markytan:

(---) samtliga voro orienterade i det närmaste nord 
– syd med huvudena i söder. Tre skelett lågo i linje 
med några meters mellanrum och öster om det sydli-
gaste av dessa lågo likaledes med några meters mel-
lanrum parallellt tre skelett. Några andra fynd gjor-
des icke.125

Av de välbevarade skeletten kunde konstateras att 
de gravlagda varit medelålders.12� Denna gång åter-
begravdes skelettdelarna på den gamla kyrkogården 
invid Torsåkers medeltida kyrka i samband med en 
minnesceremoni vid hembygdsföreningens hem-
bygdsafton � oktober 1�4�. Det var vid detta tillfälle 
som det tidigare nämnda minneskorset restes norr 
om sakristian. I Torsåkers hembygdsskrift refererar 
Magnus Stattin händelsen:

På församlingens bekostnad hade kista anskaffats, 
bärare utsetts och i procession med utgång från för-
samlingshemmet tågade de församlade, ett hundratal 
församlingsbor, till gamla kyrkogården, där gravplats 
upplåtits invid sakristians norra vägg. Sedan kistan 
med skeletten sänkts i graven höll kyrkoherde Arvid 
Wänéus ett högstämt tal, vari han erinrade om vårt 
släktes plikt att ägna även dessa förtida förfäder vörd-
nad och tacksamhet inför deras minne, och att denna 
enkla gärd genom att under en allvarets stund föra 
deras jordiska kvarlevor till en tryggare och fridsam-
mare boning, än den de vilat uti under de framfarna 
minst sju århundraden, var ett uttryck av minnesgod-
het mot de hänsovna, för oss okända släkten, som i vår 
hembygd kämpat för hem och härd under förhistorisk 
tid.
 Den högtidliga och säregna akten invid den öpp-
nade griften avslöts med sången ”Sverige”.127

124 ATA, Torsåker sn; M. Stattin 1�4�, 1�4�.
12� ATA, Torsåker sn.
12� Ett tiotal meter söder om fyndplatsen i Björned hade 
dessutom en människotand hittats redan året dessförinnan, 
1�44.
12� M. Stattin 1�4� s. ��.
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Med dessa nya fynd svängde tolkningen av platsen 
definitivt, från att vara ryss- eller pestkyrkogård från 
1�00-/1�00-talet till en gravplats från vikingatid el-
ler tidigkristen tid.12� Även senare har människoben 
hittats på platsen, däribland ett kranium som plöjdes 
upp under 1��0-talet.12�

Några äldre traditioner om en kyrkogård eller 
kristen gravplats är inte kända i Björned och nämns 
inte heller i några skriftliga källor. Däremot har lant-
mätaren på en laga skifteskarta från 1�3�-40 på den 
aktuella platsen markerat ett ca 300 m2 stort tra-
petsoidformat område som enligt texten är en ”ätte-
hög”.130 Vid delningen undantogs denna som samfälld 
sandhämtningsplats för byn. Ett flertal ättehögsmar-
keringar finns på den aktuella kartan, men ingen an-
nan har en så märklig form och storlek som denna.131

Märkligt nog finns det dock uppgifter om äldre 
kyrkogårdar i Björneds direkta närhet. Särskilt in-
tressant är ett fynd i grannbyn Kärvsta, där en stör-
re mängd människoben skall ha påträffats. En sägen 
i Torsåker berättar att en medeltida kyrka skall ha 
funnits på platsen, som kallas ”Kyrkbacken”. An-
märkningsvärt är att byn Kärvsta under 1�00-talet 
och början av 1�00-talet skrevs ”Kirckiestad” eller 
liknande varianter. Forskarnas uppfattning om hur 
detta skall tolkas går emellertid isär.132

12� M. Stattin 1�4� s. ��.
12� Muntl. uppgift Jan Stattin
130 LMV X�3–3:�; om kartorna, se även C. Öberg 1��4
131 Inom Björneds by finns en plats som kallas för Benrangel-
backen, men som knappast har med en kyrkogård att göra. 
Enligt traditionen skall man där ha hittat resterna efter en 
mördad lapp, som dräpts av en finne på Västertorp vid den s. k. 
Lappmyren i Björned (Netterlund 1��4 s. 21).
132 Högberg 1���; M. Stattin 1�3�. För aktuell diskussion, se 
Blomkvist 1��4 s. 2� f och B. Nilsson 1��4b.

Arkeologiska undersökningar av ”Skelettåkern” i 
Björned inleddes först 1��� inom ramen för Styres-
holmsprojektet.

de arkeologiska undersökningarna vid ”ske-
lettåkern” i Björned – frågeställningar, resul-
tat och tolkningar

Fornlämningsområdet i Björned (Raä 23) ligger på 
den västra sluttningen av en nord-sydlig höjdrygg 
som i öster stupar brant ned mot Ångermanälven. 
Platsen ligger i dag ca 30 meter över havet och ut-
gjorde under äldre järnålder en ö i Ångermanälven. 
Ännu ett stycke in på 1�00-talet hette byn ”Björnö”, 
trots att det ed som ingår i det nuvarande namnet 
hade bildats redan under vikingatiden. Undersök-
ningsområdet utgörs av en svagt ryggad och västslut-
tande äng som i väster och söder avgränsas av mindre 
vägar, i norr av åkermark och i öster av skogsmark. På 
platsen har tidigare funnits flera ekonomibyggnader 
tillhörande den gård som ännu finns omedelbart väs-
ter om byvägen.

Styresholmsprojektets undersökningar syftade ur-
sprungligen till att testa hypotesen att skelettfynden 
härrörde från en medeltida begravningsplats med röt-
ter i förhistorisk tid. Därefter preciserades målsätt-
ningen till att bland annat studera den identifierade 
kyrkogårdens omfattning, status och de gravlagdas 
släktskap och hälsotillstånd. Undersökningarna har 
genomförts dels som arkeologikurser vid Hola folk-
högskola, dels som en seminariegrävning i arkeologi 
vid Umeå universitet. Utgrävningarna inom området 
har förutom gravar också berört boplatslämningar 
från järnåldern.133

Bebyggelselämningar

De äldsta lämningarna som påträffats vid undersök-
ningarna är boplatsrester från äldre järnålder. Om-
fattande aktiviteter i området har dock medfört att 
järnålderslämningarna var kraftigt störda genom sen-
tida bebyggelse och många överlagringar. Dessutom 
var den yta som kunnat undersökas för liten (knappt 
12x10 m) för att husens konstruktion och relation 
till varandra skulle kunna avgöras. Härdar, väggrän-
nor och stenskodda stolphål från flera generationer 
av stolpbyggda hus visar dock att en sedentär bond-
bebyggelse etablerats på platsen redan under äldre 
järnålder. Under yngre järnålder byggdes ytterligare 
hus på platsen, ett �x� meter stort timrat hus som 
delvis låg ovanpå de äldre huslämningarna. Detta hus 

133 Projektets undersökningar i Björned har genomförts under 
ett antal sommarveckor åren 1���-1��3 och 1��� under ledning 
av Anders Wallander, Anna-Stina Kjellberg, Leif Grundberg, 
Per-Erik Egebäck, Stefan Gustafsson, Barbro Hårding och Maria 
Nordlund.

Figur 21. Kamrer Magnus Stattin vid Hola folkhögskola 
som var Riksantikvarieämbetets ombud i Torsåker rap-
porterade och fotograferade 1�45 års skelettfynd i Björned.  
Foto i Jan Stattins ägo.
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har haft ett något nedsänkt golvplan av lera och en 
hörnhärd i det nordöstra hörnet som begränsats av 
en träram. Till huset kan knytas fynd av eldslagnings-
flinta, järnföremål, slagg, bränd lera, ett bryne och 
ett nätsänke eller vävtyngd av sten. Bland de brända 
benen har hund och får eller get identifierats.

Bland det övriga fyndmaterialet från boplatsom-
rådet – som även innehåller material från sentida be-
byggelse och kanske också från förstörda gravhögar 
– kan nämnas brända och obrända djurben, brons-
slagg, en bennål samt kamfragment av ben eller horn. 
Inga brända människoben som tyder på förstörda 
brandgravar har dock hittats. Dessutom har fem glas-
pärlor påträffats, som alla sannolikt härrör från vi-
kingatiden. Ett par av dem kan dateras till �00-talet 
och hänföras till sydskandinavisk produktion.134 Till 
yngre järnålder hör även en skobrodd av järn. Bland 
stenfynden finns eldslagningsflinta, men också ett 
bryne tillverkat av jotnisk sandsten som förekommer 
längs den ångermanländska kusten.13� Dessutom har 
tre fragment av vridkvarnar påträffats. En arkeobota-
nisk analys av förkolnat växtmaterial från boplatsen 
visar att skalkorn har odlats både under äldre och 
yngre järnåldern.13�

14C-dateringarna indikerar att boplatsen etablera-
des under äldre järnålder, förmodligen redan under 
300- eller 400-talet. Den yngsta fasen representeras 
av det kvadratiska ”grophuset” med hörnhärd som har 
daterats till �00-/�00-talet. Anmärkningsvärt är att 
vi här har en lång boplatskontinuitet inom en mycket 
begränsad yta, som uppenbarligen inte bryts mellan 
äldre och yngre järnålder. Dessutom visar datering-
arna från begravningsplatsen att bebyggelsen i områ-
det har fortsatt en bra bit in i medeltiden.

Begravningsplatsen

Begravningsplatsen är belägen omedelbart öster om 
de undersökta boplatslämningarna (fig. 22-23). Det 
var i detta område som människoben hade hittats vid 
upprepade tillfällen. Eftersom marken tidigare varit 
plöjd, banades den övre omrörda matjorden av med 
maskin i samband med undersökningen. Samman-
lagt har gravrester från ett �0-tal individer påträf-
fats inom ett ca 2�x12 meter stort område. Av dessa 
hade ca 30 gravar åtminstone någon del av skelettet 
i ursprungligt läge, så att gravens placering kunnat 
klarläggas (fig. 24, tab. 12). Ungefär hälften av des-
sa gravar var i det närmaste helt intakta. De övriga 
identifierade individerna bestod av helt omrörda 
ben från ett 20-tal barn och ett mindre antal vuxna. 
Merparten av skelettmaterialet är välbevarat, men de 
ytligast liggande gravarna har tyvärr förstörts genom 

134 För synpunkter på pärlorna och deras datering tackas Björn 
Ambrosiani och Mathias Bäck.
13� Kresten 1���a.
13� B. Gustafsson 1���.

plöjning och andra aktiviteter. Barngravarna har up-
penbarligen legat grundare än de övriga och därmed 
varit mer utsatta för förstörelse. 

Samtliga gravar var orienterade i närmast väst-
nordväst-östsydöstlig riktning. De döda låg utsträck-
ta på rygg med huvudena i den västra delen. Gra-
varna var i allmänhet placerade tätt intill varandra. 
I några fall överlagrade gravarna dessutom varandra, 
men de övre gravarna var i dessa fall vanligtvis kraf-
tigt störda genom plöjning och annan aktivitet i om-
rådet.

Begravningar i träkistor har kunnat konstateras i 
sex säkra och tre förmodade fall i Björned. Dels har 
fragmentariska trärester påträffats längs skelettens 
sidor, dels har förmodade kistspikar hittats i gra-
varna. Av allt att döma har gravläggning skett såväl 
i träkistor som utan kistor. Somliga kistor har varit 
sammanfogade med järnspikar, somliga inte. Textil-
avtryck på ett kranium kan möjligen ha åstadkom-
mits av en svepning eller en ”begravningsmössa”. Med 
ett undantag – en enstaka järnkniv – finns däremot 
inga föremål i gravarna. 

Vad gäller de gravlagdas armställningar så före-
kommer såväl hockerställning som typ B, C och D.13� 
Tonvikt ligger på typ B, alltså händerna korsade över 
bäckenet och typ C, händerna korslagda över magen. 
Den förstnämnda varianten förekommer i sju gravar 
(varav fyra osäkra), och den senare i sex (varav tre 
osäkra). En individ har händerna korsade över brös-
tet (typ D). Ingen av de gravlagda har armarna ut-
sträckta längs kroppssidorna (typ A), medan två lig-
ger i hockerställning. Den ena av de sistnämnda är 
ett spädbarn och den andra är en tonåring som ligger 
för sig själv längst i öster. I flera fall är det svårt eller 

13� Om armställningarna, se vidare kap. 11.1.

Figur 22. Många av skeletten i Björned var mycket välbevarade, 
medan de ytligast liggande ofta var skadade. Foto: Leif Grund-
berg.
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Grav 
nr Bevaringsgrad relation arm-

ställning Kista
14c

(Bp)
övrigt

1a Något störd C Träkista 910±100

1b Något störd C? Träkista? 395±195 Barn

2 Kraftigt störd
över 36, 
över 5?

B?

3 Kraftigt störd över 36 B? 1 kistspik?

4 Intakt D
Träkista, trapetzoid 
(65/30) 1009±66

5
Intakt (utom 
kranium)

Under 2? B 885±60

6 Något störd C 805±105
Sten på bäckenet och 
ben

7 Intakt Hocker 1165±75 Spädbarn

8 Kraftigt störd -

9 Något störd över 11, 17 B?

11 Intakt Under 9 B Träkista, trapetzoid?

12 Fragmentarisk -

15 Fragmentarisk - 1 kistspik?

16 Intakt C Träkista? 775±65
Kniv under bäckenet, 
sten på fötterna

17 Kraftigt störd Under 9 -

18 Fragmentarisk C?

19 Kraftigt störd över 32 -

24 Intakt B
Träkista, rektangulär 
(40/35)

10 kistspikar

25 Intakt B Träkista 865±65 2 kistspikar

27 Intakt B/D Träkista? 1010±70

28 Något störd B?

30 Omrörda ben -

31 Omrörda ben -

32 Intakt Under 19 B/D

34 Omrörda ben -

35 Fragmentarisk -

36 Intakt Under 2, 3 B/C
Svepning/mössa?
(textilavtryck)

38 Omrörda ben -

39 Omrörda ben -

40 Omrörda ben -

41 Fragmentarisk C?

42 Omrörda ben -

43 Omrörda ben -

46 Intakt Hocker 775±55

47 Omrörda ben -

48 Omrörda ben -

49 Kraftigt störd - Träkista

50 Fragmentarisk - 805±55

300 Något störd -

Tabell 12. Arkeologiska iakttagelser och dateringar av gravanläggningarna i Björned. Härtill kommer ytterligare 
omrörda ben samt ben som återbegravts vid Torsåkers kyrka 1�45.
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omöjligt att avgöra armställningen, i andra fall har 
den dödes armar olika placering.

Om utgångspunkt tas i de sydskandinaviska da-
teringarna borde tyngdpunkten i Björneds datering 
med övervägande B- och C-armställningar, en otve-
tydig D-armställning samt helt avsaknad av armställ-
ning A ligga i 1200- och 1300-talen. De 14C-datering-
ar som har gjorts av Björnedsgravarna (se nedan) styr-
ker dock inte detta. Även om materialet från Björned 
är litet och armställningstypologin inte bör använ-
das för att datera enskilda gravar, så tyder Björn- 
edsmaterialet på att den gravläggningspraxis som 
rådde i Norden under medeltiden uppenbarligen 
hade betydande regionala, sociala och kronologiska 

variationer. Detta resultat stärks av förhållandena i 
exempelvis Västerhus och Trondheim.13�

Begravningar har skett under en så lång period i 
Björned att vi kan förutsätta att en kyrkobyggnad 
har funnits på platsen. Några fysiska spår efter nå-
gon sådan har dock inte hittats vid utgrävningarna. 
En nästan helt gravtom yta i östra delen av området 
skulle dock kunna indikera att en träkyrka funnits 
på platsen. Inom denna yta påträffades endast ett 
skelett med några dåligt bevarade delar av den grav-
lagdes ben kvar i ursprungligt läge. Strax söder och 
väster om denna plats låg gravarna relativt samlade 

13� Se fr.a. H. Cinthio 1��2 s. 2�; Kieffer-Olsen 1��0, 1��2 s. � 
ff, 1��3; Christophersen 1��4 s. 104 ff.; Redin 2000 s. 1�4 ff. M. 
Cinthio 2002 s. 213 ff.

Figur 23. Översiktsplan över under-
sökningsområdet i Björned där rela-
tionen mellan gravhögen, boplatsen 
och begravningsplatsen framgår.

Figur 24. Gravarna på ”Skelett–
åkern” i Björned är anlagda tätt 
intill varandra i närmast öst-väst-
lig riktning inom ett begränsat om-
råde.
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och ställvis så tätt att de överlagrade varandra. Det 
område där flest barnben har hittats ligger väster om 
det fyndtomma området. Av ytan att döma, som har 
samma riktning som gravarna, kan en eventuell bygg-
nad ha varit ca 10x�,� meter stor.

Inte heller någon begränsning av platsen i form av 
dike, stängsel eller bogårdsmur har påträffats. De 
tätt liggande gravarna som delvis överlagrar varandra 
visar dock att platsen sannolikt varit inhägnad och 
invigd som kyrkogård. Att några gravar har en aning 
mer öst-västlig riktning än de övriga kan möjligen 
tyda på att kyrkogården har haft två skeden med en 
äldre och en yngre kyrkobyggnad som gravarna har 
orienterats efter (alternativt en äldre period utan 
kyrkobyggnad).

Analyser

Markkemiska analyser visar att förhöjda fosfatvärden 
dels finns i anslutning till boplatsområdet i den syd-
västra delen, dels i ett mindre område i åkermarken 
ca 40 meter norr om de nu undersökta ytorna. Att 
benmaterialet är så välbevarat hänger samman med 
fyndområdets höga pH-värde (�,1-�,2) och dess buff-
ringsförmåga som i sin tur gynnas av den stora mäng-
den kalciumrika ben.13� Den höga bevarandegraden 
har möjliggjort en rad naturvetenskapliga analyser.

13� Eriksson & Bergegård 1��2 s. 2� ff.

Tolv 14C-dateringar av skeletten har genomförts. 
Dateringarna sträcker sig huvudsakligen från vikinga-
tid till och med 1200-talet (fig. 2�). Särskilt intresse 
väcker den äldsta dateringen. Efter kalibrering ligger 
den även med 2 sigma (�� % sannolikhet) före 1020. 
Dateringen är utförd på benmaterial från ett högst 
sex månader gammalt barn (A�) som passar väl in i 
mönstret bland de övriga gravarna. Barnet ligger i en 
hockerliknande ställning (foster- eller sovställning) 
och avviker därigenom från de flesta vuxengravarna. 
Graven har dock samma riktning som de övriga, med 
huvudet i väster, och gravgåvor saknas. Dessutom fö-
refaller intilliggande gravar ha anpassats efter denna 
grav som därmed bör ha varit markerad på något sätt. 
Ytterligare en grav i hockerliknande ställning finns 
i den östra delen av området – i detta fall en ca 1� 
år gammal individ – vilken i övrigt ansluter till de 
övriga gravarna. Dateringen av denna grav tillhör de 
yngsta på begravningsplatsen.

De osteologiska undersökningarna som genom-
förts av Barbro Hårding har förutom sedvanlig be-
stämning och dokumentation av materialet lagt 
tonvikt på studier av de gravlagdas eventuella könsse-
gregering på begravningsplatsen, befolkningens häl-
sotillstånd (och därigenom även dess sociala status) 
samt så kallade epigenetiska särdrag som indikerar 

Figur 25. 14C-dateringar-
na från gravarna i Björ-
ned sträcker sig från tiden 
före år 1000 till och med 
1200-talet. En datering 
som gett värdet 3�5±1�5 
år har här utelämnats, 
eftersom det efter kalibre-
ring sträcker sig ända in i 
nutid. Två dateringar av 
samma individ har räk-
nats samman av Göran 
Possnert.

Atmospheric data from Stuiver et al. radiocarbon40 1041-1083(1998); OxCal v3.3 Bronk ramsey (1999); cub r4sd:12prob usp[chron]
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Tabell 13. Osteologisk analys av gravarna i Björned. Härtill kommer ytterligare helt omrörda ben (i synnerhet 
barn) samt ben som återbegravts vid Torsåkers kyrka 1�45.

Grav nr Kön ålder Beräknad 
kroppslängd (cm) Kroppsdelar med anmärkning

1a Man 35-64/50-79 182 Kotor, hand, korsben

1b - 7-8 - -

2 Man Ca 20 170 Korsben

3 Man Adult 179 Kotor

4 Man Ca 50 169 Kotor, tänder

5 Man 25-30 167 -

6 Man? 14-18 154 Tänder, ögonhålor

7 - 0-6 månader - -

8 Man 40-64 167 Lår, armbåge, kotor, korsben

9 Kvinna 20-25 159 Pannben, tänder, korsben

11 Man 53-63 171 Tänder, kotor, armbåge, hand

12 - 10-24 - -

15 - Adult - -

16 Man 56-65 185
Tänder, kotor, knäled, ögonhålor, korsben, 
bröstben

17 Man Adult 183 Fot

18 - 10-14 - -

19 - Adult - -

24 Man 66-75 182 Tänder, kotor, höft, armbågar, underarm

25 Kvinna Ca 40 164 Tänder

27 - Ca 8 - Tänder, korsben

28 Man? 15-20 162 Tänder

30
1 man
 1 obest

Ca 25
Adult

178
-

31 - 1,5 -

32 Man 40-50 175 Tänder, kotor

34
1 man
1 obest
1 obest

Adult
Adult
Ca 15

-
-
-

35 Man Adult -

36 Man 37-46 164 Tänder, kotor, pannben, nyckelben, underben

38
-
-

Adult
Adult

-
-

39
1 man
1 obest

37-46
Adult

-
-

40

1 kvinna
1 man
1 obest
1 obest

Ca 25
Ca 25
0,5
Ca 45

-
-
-
-

41 Man Adult - -

42 Obest <0,5 -

43 Obest <20 -

46 Obest Ca 15 - -

47
1 man
1 obest

Adult
Adult

-
-

48 Man ca 25 170-171

49 Kvinna Ca 25 149 -

50 1 obest Adult - -

300 Man 20-24 162 -

Analys: Barbro Hårding
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släktskap (tab. 13).140 Undersökningarna har utgått 
från följande frågeställningar:

1) Har begravningsplatsen varit strikt könssegre-
gerad och gäller detta i så fall hela användnings-
perioden?
2) Har gravplatsen i Björned fungerat som en 
sockenkyrkogård eller motsvarande med ett 
större upptagningsområde eller har den fungerat 
som begravningsplats för en enstaka familj eller 
gård?
3) Om det är fråga om en familj eller gård som 
kristnats i ett tidigt skede, vilket samhällsskikt 
har dessa i så fall tillhört?

När det gäller könsfördelningen så har 22 av de 
analyserbara skeletten bedömts som män (varav två 
osäkra), medan endast fyra har bedömts som kvin-
nor. Denna ojämna könsfördelning antyder att köns-
segregering kan ha förekommit på platsen och att det 
område där kvinnorna begravts inte har undersökts. 
Det troliga är då att kvinnorna huvudsakligen har 
gravlagts norr om det undersökta området, det vill 
säga norr om den närmast gravtomma ytan i områ-
dets nordöstra del. Detta område är kraftigt stört av 
sentida aktiviteter, varför möjligheterna att påträffa 
eventuella intakta gravar där är dåliga eller obefint-
liga. Av de två kvinnor som identifierats i den västra 
delen tillhör åtminstone en den yngsta fasen på plat-
sen, vilket kan tyda på att den förmodade könssegre-
gationen börjat luckras upp vid denna tid.

Könssegregering av detta slag har förekommit på 
åtskilliga kyrkogårdar från äldre medeltid i hela Nor-
den, antingen fullständigt genomfört eller till över-
vägande delen. Företeelsen tycks vara vanligare på 
landsbygden än i städerna.141

Medellivslängden för männen i Björned har av 
Hårding beräknats till 32,� år (tab. 14). I jämförelse 
med några andra undersökta medeltida kyrkogårdar 
är detta ett mycket högt värde. I hög grad beror dock 
detta på att den stora gruppen helt omrörda ben från 
barn – huvudsakligen tillhörande gruppen Infans I 
(0-� år) – inte ingår i beräkningarna. I Lund är mot-
svarande värde 31,3 år, i Leksand 30,3, i Trondheim 
2� år. I Västerhus i Jämtland – där hälften av de grav-
lagda var barn under sju år – har medellivslängden 
beräknats till endast 1�,� år. Om de uppskattningsvis 
närmare tjugo omrörda barngravarna i Björned med-
räknas, sjunker den beräknade medellivslängden till 

140 Hårdings analyser finns redovisade i Grundberg & Hårding 
2003 och ligger till grund för den följande presentationen. De 
inledande osteologiska undersökningarna genomfördes av Anna-
Stina Kjellberg.
141 Staecker 2001, se vidare kap. 11.1.

ca 20 år. Eftersom endast tre kvinnor ingår i mate-
rialet från Björned är det inte möjligt att dra några 
slutsatser av den beräknade medellivslängden för 
dessa (20 år).

I Björned har medelkroppslängden för vuxna män 
(13 st) beräknats till 1�4 cm, vilket tillhör de högsta 
värdena som har uppmätts på medeltida kyrkogår-
dar. På individnivå varierar längden mellan 1�2 och 
1�� cm. För kvinnornas del är beräkningarna betyd-
ligt osäkrare eftersom de bara är två till antalet (som 
kunnat användas i beräkningen), men även dessa 
ligger bland de högst uppmätta med 1�4 cm. Såväl 
medellivslängden som medelkroppslängden för män-
nen i Björned ligger alltså över jämförbara medeltida 
gravmaterial från andra kyrkogårdar.

Vad gäller hälsotillståndet i Björned så vittnar 
tandmaterialet om att några individer har varit sjuka 
eller undernärda i barndomen. Förändringar på ske-
letten visar dessutom att flera vuxna personer har 
angripits av ledsjukdomar. I Björned är armbågsleden 
den kroppsdel där dessa ledförändringar – så kallad 
osteoartrit – är mest frekventa. Spår av yttre våld 
har bara noterats i något enstaka fall.

En specialstudie av ledförändringarna har gjorts 
av Barbro Hårding och reumatologen Ido Leden, 
överläkare vid Kristianstads lasarett. Studien visar 
att flera av fallen kan hänföras till degenerativa led-
förändringar (artros och spondylos) som uppkommer 
vid hög ålder hos de flesta personer, medan ett par 
skelett uppvisar förändringar som tyder på ledgångs-
reumatism (reumatoid artrit).142

142 Leden & Hårding (manus).

Tabell 14. Åldersbedömda individer där hela eller 
delar av skelettet legat i ursprungligt läge. Den stora 
gruppen helt omrörda ben från barn – huvudsakligen 
tillhörande gruppen Infans I – saknas i tabellen.

åldersgrupp antal 
individer

andel

i procent

infant (0-1 år) 1 3,6

infans I (0-7 år) - -

infans II (5-14 år) 2 7,1

juvenilis (10-24 år) 5 17,9

adultus (18-44 år) 5 17,9

maturus (35-64 år) 6 21,4

senilis (50-79 år) 3 10,7

adult (vuxen) 6 21,4

summa 28 100

Källa: Barbro Hårding. Åldersgrupper enligt Sjøvold 
1�78.
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En odontologisk undersökning som genomförts av 
Verner Alexandersen vid Tandläkarhögskolan i Kö-
penhamn visar att tandsten och tandlossning med 
infektioner och varbildning förekom hos somliga 
av Björnedsborna och att tänderna är kraftigt ned-
slitna. Generellt så har befolkningen dock haft bra 
tandstatus med starka käkar. Karies var mycket säll-
synt och har bara hittats på några mjölktänder hos 
ett barn.143

Kerstin Lidén vid Stockholms universitet har stu-
derat Björnedsbornas kost med hjälp av isotop- och 
spårämnesanalyser. I samband med 14C-dateringarna 
har δ13C-värden uppmätts i åtta fall. Värdena varie-
rar mellan 1�,�2 och 21,10 δ13C‰ PDB (medelvärde 
20,1±0,4), vilket visar att ungefär 10 procent av 
kosten utgjordes av marin föda. Lidén har analyse-
rat proteinet kollagen från 30 individer, vilket visar 
att kvinnorna huvudsakligen ätit en kost baserad på 
svinkött, medan män och ungdomar har haft en mer 
varierad kost med större inslag av marin föda som 
fisk och säl. Djurbensmaterialet från området – även 
om dateringen av detta är oklar – antyder också att 
flera fiskarter och säl har ingått i kosten. Spädbarn 
och barn har haft en diet som är ganska lik kvinnor-
nas. Undersökningarna har också kunnat visa att bar-
nen ammades fram till tvåårsåldern.144

Lidéns analyser har kompletterats och vidareut-
vecklats i en CD-uppsats i laborativ arkeologi av Ka-
rin Andersson. Hon har använt sig av kol-, kväve- och 
svavelanalyser för att undersöka huruvida de grav-
lagda i Björned är födda i området eller har sitt ur-
sprung i andra regioner med andra geologiska förut-
sättningar. Det är i synnerhet svavelanalyserna som 
möjliggör sådana slutsatser. Andersson drar slutsat-
sen att åtminstone två av individerna inte är födda i 
området. Till dessa hör intressant nog det spädbarn 
(A�) som har den allra äldsta dateringen (vikingatid) 
samt en person som även i övrigt skiljer sig från öv-
riga individer på en rad andra sätt (A3�). Det visar 
sig också att en del av tamdjuren, däribland svin, 
tycks ha förts till platsen från ett annat geografiskt 
område.14�

För att studera om platsen kan betraktas som en 
sockenkyrkogård eller en begravningsplats för en 
gård eller familj, har Barbro Hårding studerat nio 
icke-metriska så kallade epigenetiska särdrag på sam-
manlagt sjutton skelett. Undersökningen visar att i 
synnerhet två särdrag förekommer på åtskilliga av in-
dividerna. Förekomsten av dessa ärftliga särdrag an-
tyder att många av de gravlagda kan ha varit nära släkt 
med varandra. Även vissa särdrag som en hög andel 

143 Alexandersen (manus).
144 Nuorala et al. 2004.
14� K. Andersson 200�.

extrarötter i tandmaterialet antyder nära släktskap 
mellan flera av individerna. Det finns således – med 
all reservation för det begränsade materialet – en 
antydan till att begravningsplatsen har använts av 
en familj eller släktgård. Platsen skulle alltså kunna 
tolkas som en familje- eller gårdskyrkogård som var 
i bruk före och delvis samtidigt med den närbelägna 
sockenkyrkogården i Torsåker.14�

Molekylärgenetiska analyser (DNA) av Björneds- 
materialet har utförts av Anders Götherström vid 
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms 
universitet. DNA-undersökningarna stämmer väl 
överens med den osteologiska analysen vad gäller 
könsbedömningarna och visar således en stark domi-
nans av män i det undersökta området (tab. 1�).14�

Tabell 15. Jämförelse mellan osteologiskt och molekylärt 
könsbedömda individer i Björned. Hittills har 16 indi-
vider könsbedömts molekylärt.

Grav nr
Kön

(osteologiskt)
Kön 
(molekylärt)

6 Man? Man

9 Kvinna ?

18 - Man

19 - Man

25 Kvinna ?

32 Man Man

35 - Man

36 Man Man

38 - Man

39 - Man

41 Man Man

46 - Man

47 - ?

50 - ?

300 Man Man

Analys: Barbro Hårding och Anders Götherström

Förklaring: - = undersökt, men ej möjliga att bestämma 
? =undersökt, utan manliga indikationer (Y-kromoso-
mer)

Eftersom merparten av de påträffade individerna 
är män så har de molekylära analyserna av släktskap 
inriktats mot den manliga Y-kromosomen. Av sex un-
dersökta individer framgår att en har en molekylär 
uppsättning som avviker från de övriga. Denna indi-
vid har ett genetiskt inslag som är typiskt för nutida 

14� Grundberg et al. 2000.
14� Grundberg et al. 2000.
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samiska populationer.14� Det finns flera tolknings-
möjligheter kring vad detta egentligen representerar. 
Det är viktigt att hålla i minnet att detta samiska 
genetiska inslag kan ligga långt tilllbaka i tiden och 
att personen i fråga inte behöver ha betraktats vare 
sig av sig själv eller av andra som same ur etnisk eller 
social synvinkel. DNA-materialet är dessutom ännu 
för litet för att tillåta några långtgående slutsatser 
kring befolkningens genetiska ursprung. Verner 
Alexandersens undersökningar av tandmaterialet 
från Björned antyder dock att Björnedsborna tillhört 
en ”germansk” population.14�

Även vissa bakteriologiska infektioner och ärftliga 
sjukdomar kan spåras genom DNA-analyser. Emilia 
Nuorala vid Stockholms universitet har genom mole-
kylära analyser studerat sjukdomsalstrande organis-
mer såsom tuberkulos- och pestbakterier. Resultaten 
från undersökningar av fem individer från Björned 
har givit positiva utslag för tuberkulos i prov från två 
personer och för lepra (spetälska) i prov från en indi-
vid.1�0 Detta betyder inte att sjukdomen behöver ha 
utvecklats hos dessa personer och gjort dem sjuka. 
Däremot betyder det att sjukdomen existerade i det 
samhälle de levde i, även om inte just dessa var drab-
bade. I vissa fall kan dessa sjukdomar – i synnerhet 
lepra – lämna spår i skelettet som kan identifieras vid 
osteologiska analyser. I Björned har dock inga sådana 
spår påträffats.

Kronologi, karaktär och kontakter
14C-dateringar av skelettgravarna i Björned uppvi-
sar en spännvidd från åtminstone omkring år 1000 
till och med 1200-talet, med en tyngdpunkt under 
1100- och 1200-talen. Bebyggelse har dock funnits 
på platsen alltsedan yngre romersk järnålder/folk-
vandringstid.

Uppskattningsvis har omkring 100 personer grav-
lagts i Björned under en 2�0-300 år lång använd-
ningstid. Med utgångspunkt i detta kan befolknings-
underlaget uppskattas till mellan � och 10 personer. 
Tillsammans med de osteologiska och molekylärge-
netiska undersökningarna som visar att flera av de 
gravlagda sannolikt har varit nära släkt med varan-
dra, antyder detta att kyrkogården har använts av en 
enskild gård eller familj.

Platsen var under äldre medeltid en kristen be-
gravningsplats eller kyrkogård som sannolikt var knu-
ten till en enskild gård eller by. De osteologiska och 
odontologiska undersökningarna visar att de grav-
lagdas hälsotillstånd på det hela taget tycks ha varit 
gott med relativt hög medellivslängd, kroppslängd 

14� Grundberg et al. 2000.
14� Muntl. uppgift Verner Alexandersen.
1�0 Nuorala et al. 2004.

och tandstatus, även om barn och äldre personer har 
angripits av sjukdomar. De molekylärgenetiska un-
dersökningarna uppvisar ett visst samiskt (genetiskt) 
inslag hos populationen, vilket dock inte behöver 
vittna om social och kulturell etnisk tillhörighet.

Kulturell och historisk miljö

Ur topografisk synvinkel ligger Björned i ett enastå-
ende läge i Ångermanälvens nedre dalgång. Kultur-
landskapet i nedre Ådalen är mycket särpräglat och 
karaktäriseras av ett kuperat och uppbrutet älvdals-
landskap nära den branta Höga kusten. Björned ligger 
i ett landskap som var präglat av den fornskandina-
viska kulten. Närheten till den centrala kultplatsen 
vid Hov och Torsåker är påtaglig, och än närmare låg 
förmodligen en kultplats i grannbyn Harv (*Harg). 
Medan man ännu använde kyrkogården i Björn- 
ed byggdes två stenkyrkor – Torsåker och Styrnäs 
– inom synhåll bara ett par kilometer från Björned. 
Torsåker kyrka anlades på den gamla kultplatsen vid 
Hov, och i Styrnäs på en udde snett över älven, vid ett 
litet järnåldersgravfält, uppfördes den kanske första 
stenkyrkan i området som med tiden fick både ett 
öst- och ett västtorn som viktiga statusmarkeringar. 
Tillsammans bildade dessa kyrkor ett ”kyrkopar” på 
ömse sidor av älven.

Björned omnämns första gången i en skattelängd 
från 1�3� då byn ”Bijörnöö” hade två bönder.1�1 Nam-
net skrevs ända in på 1�00-talet ”Björnö”, vittnande 
om att byn under äldre järnålder utgjorde en ö mitt 
i älven och att den markanta förhöjningen i landska-
pet kunde uppfattas som en sådan ännu långt senare. 
Ångermanälven har allt sedan medeltiden utgjort 
gräns mellan socknarna Torsåker och Styrnäs.

Den äldsta bevarade kartan över byn tillkom när 
inägomarken storskiftades 1���-1���.1�2 Vid den ti-
den fanns fem skattebönder i byn. På kartan finns 
tre ”ättehögar” markerade väster om dalgången där 
landsvägen går i dag, men ingenting som vittnar om 
någon begravningsplats på den aktuella fyndplatsen. 
I byn har funnits ett stort antal storhögar och andra 
gravar från järnåldern som till största delen förstör-
des under 1�00-talet.1�3 Sammanlagt finns tio ät-
tehögar markerade på skifteskartorna från Björned, 
men i dag finns endast några enstaka rester kvar. Vid 
Nils Johan Ekdahls inventering 1�2� redovisar han 1� 
högar inom byn, varav några storhögar, trots att ”en 
stor mängd högar” då redan hade förstörts. Om den 
största högen skriver Ekdahl: ”Ur denna hög borttog 
bonden Jan Jansson 1��0 flera hvarf med ben, kol 
och aska, hvaribland funnos bentärningar och jern-

1�1 Skogsjö 1���.
1�2 LMV X�3–3:1.
1�3 Wallander 200�a s. 23�.
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saker. 4 Jernstycken af dessa liknade grytgrepar. För-
stördt.”1�4

Trots att åtskilliga gravar och gravfält har försvun-
nit i området så vittnar det antikvariska materialet 
om att nedre Ådalen där Björned ligger under vi-
kingatiden har haft en central ställning i regionen 
med omfattande kontakter med andra områden.1�� 
Inte minst har fler vikingatida kvinnogravar påträf-
fats här, den närmaste i Björneds grannby Salum. 
Dessutom är inte mindre än elva vikingatida silver-
skatter med tyngdpunkt i �00-talets slut och 1000-
talet kända från området. Innehållet i skatterna har 
en påtagligt västlig karaktär och vittnar om intensiva 
ekonomiska aktiviteter i Ångermanland och livliga 
kontakter med södra Östersjöområdet från slutet av 
�00-talet till mitten av 1000-talet. Vissa föremålsty-
per i skatterna tyder också på omfattande kontak-
ter över Kölen mellan Ångermanland och Trøndelag 
i synnerhet under �00-talet. Fyra av fyndplatserna 
ligger som på ett pärlband längs Ångermanälvens 
norra strand i socknarna Överlännäs, Boteå och Styr-
näs, inte långt från Björned. Gården i Björned låg så 
centralt det någonsin var möjligt i förhållande till en 
omfattande interregional handelsled. 

”skelettåkern” i Björned – en familjekyrko-
gård från tidig medeltid

Den tidigmedeltida kyrkogården i Björned kan alltså 
tolkas som en gårdskyrkogård, sannolikt med en till-
hörande så kallad egenkyrka, alltså en kyrka uppförd 
på privat initiativ. Den skiljer sig med andra ord från 
en sockenkyrka som var gemensam för människor 
från ett större område. Inga samtida skriftliga källor 
vittnar om platsens kyrkliga funktion och betydelse.

De äldsta kristna gravarna i Björned har uppen-
barligen anlagts senast i början av 1000-talet och 
först i slutet av 1200-talet har man upphört att be-
grava sina döda intill det gamla gravfältet hemma vid 
gården eller byn. Tyngdpunkten ligger i 1100- och 
1200-talen. Bebyggelse har dock funnits på platsen 
alltsedan yngre romersk järnålder/folkvandringstid. 
Kyrkogården har varit könsuppdelad, med män grav-
lagda i söder och kvinnor i norr.

De första kristna har således fortsatt att använda 
den gamla hedniska gravplatsen i anslutning till den 
egna gården, där man också uppförde den första kyr-
kobyggnaden. Detta överensstämmer med tolkningen 
att religionsskiftet inte innebar några drastiska för-
ändringar i den sociala strukturen där den enskilda 
gården utgjorde den naturliga centralpunkten.1�� Det 
var först i samband med den senare sockenbildning-

1�4 ATA, Ekdahls saml.
1�� Wallander 1���; Blomkvist 1��2.
1�� Jfr exv. Gräslund 1��1; Ersgård 1��� s. �2.

en som kopplingen till gården och den egna familjens 
kult bröts på ett radikalt sätt.

Anläggandet av den kristna kyrkogården i Björned 
under tidig medeltid bör ses i ljuset av områdets roll 
under järnålder. En tyngdpunkt i bebyggelsen tycks 
ha legat just i nedre Ådalen. Sannolikt har området 
utgjort ett centrum för transitohandel mellan öst 
och väst, i synnerhet vad gäller lappmarksprodukter. 

I likhet med många andra socknar finns traditio-
ner om kyrkplatser i Torsåker som ska vara äldre än 
den nuvarande sockenkyrkan. Kyrkogården på ”Ske-
lettåkern” i Björned upptäcktes dock först på 1�10-
talet i samband med utgrävningar som företogs av 
arkeologen och folkhögskoleläraren Per Hugo. Kän-
nedomen om platsen har sedan dess hållits vid liv 
genom återkommande skelettfynd samt genom artik-
lar av hembygdsforskaren Magnus Stattin vid Hola 
folkhögskola. I samband med Styresholmsprojektets 
mer omfattande undersökningar 1���-�� uppmärk-
sammades den märkliga platsen och dess välbevarade 
skelettmaterial återigen och väckte uppseende såväl 
inom forskningen som hos allmänheten.

6.5 BJärtrå fästE i BJärtrå

Bjärtrå fäste – kulturmiljön i dag

Den som färdas uppströms längs Ångermanälvens 
norra (eller egentligen dess östra) strand från Höga 
Kustenbron möter några kilometer norr om Bjärtrå 
kyrka en vägskylt med ortnamnet Kungsgården. I ett 
magnifikt läge på vänster sida högst upp i byn ligger 
alldeles intill vägen den gamla gården där den kung-
liga fogden över Ångermanland residerade under va-
satiden (fig. 2�). 

På gårdstomten har markägarna, familjen Norberg, 
i slutet av 1��0-talet byggt ett eget litet jordbruks-
museum. En för trakten karakteristisk så kallad kors-
byggnad från 1�00-talet intill mangårdsbyggnaden 
har dessutom nyligen renoverats omsorgsfullt inom 
ramen för ett EU-projekt med hjälp av kulturmiljöbi-
drag från Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

På höger sida av vägen, strax nedanför gården, lig-
ger Kungsgårdsmyren i en dalsänka hitom det tvär-
branta Sönkråberget. På toppen av en förhöjning i 
myren står en fem meter hög stång i rostfritt stål. 
Stången visar platsen för en nyupptäckt medeltida 
borg som kallas Bjärtrå fäste eller Bjärtrå skans. 
Stången med tillhörande informationsskyltar ingår 
i Länsmuseet Västernorrlands skyltprojekt ”Medel-
tid vid Ångermanälven” som genomfördes 1��� med 
medel från Länsstyrelsen. För idé och utformning 
står konstnären och arkeologen Janne Björkman som 
också är upphovsman till följande text om platsen:
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Tjuvar älskar
fyllda kistor
vin och lax
skinn och lärft

Kungar skyddar
sina skatter

Stort hus Liten ö
vallgrav med pålar
ingen kålgård

Bjärtrå fäste
kungsgårdens egen
skattkammarö

Intresset för Bjärtrå fäste och Kungsgårdens histo-
ria är stort hos många i Bjärtrå, inte minst från mark-
ägarnas sida som har djupa släktrötter på gården. 
Kungsgården har i flera hundra år ansetts haft ett 
ärofullt medeltida och förhistoriskt förflutet, vilket 
förstärkts av att betydelsefulla personer bott i byn 
även efter att fogdesätet flyttat till Härnösand i slu-
tet av 1�00-talet. Vid sekelskiftet 1�00 kunde också 
den kulturhistoriska Norrlandsforskningens nestor 
Johan Nordlander på goda grunder hänföra den un-
der 1300-talet omnämnda kungsgården Kutuby till 
denna plats.

När medeltidsintresset väcktes igen i regionen vid 
mitten av 1��0-talet i samband med Styresholmspro-
jektet, kom dock Kungsgårdens och Bjärtrås medelti-
da roll att ifrågasättas till förmån för området kring 
Torsåker/Styrnäs längre uppströms Ångermanälven. 
Dessutom har lokalforskare i Bjärtrå föreslagit att 
den gamla kungsgården legat på annan plats i sock-
nen. Sedan traditionerna om Bjärtrå fäste i Kungs-
gårdsmyren uppmärksammats i sammanhanget har 
dock denna plats återigen stått i centrum för en in-

tensiv diskussionen om Kutuby och landets nordli-
gaste medeltida kungsgård.

Bjärtrå fäste i tradition, källor och forskning

Traditionen berättar att lämningar efter en medel-
tida befästningsanläggning skall finnas vid en plats 
i Kungsgården som kallas Bjärtrå fäste eller Bjärtrå 
skans.1�� Det första omnämnandet av platsen härrör 
från 1��0 då Abraham Hülphers i sin topografiska 
beskrivning över Ångermanland från Kungsgården 
skriver: ”Wester om Kungsgårds byn, ses på myran 
en liten högd, med lemningar efter murar, som för-
menes warit någon skants.” Att Hülphers felaktigt 
har uppgivit att platsen skall ha legat väster om byn 
har skapat viss förvirring, men det råder inga tvivel 
om att den plats Hülphers åsyftar är identisk med 
det som senare också kallas för ”Bjärtrå fäste”. Redan 
ett decennium senare (1��2) återger geografen och 
historikern Erik Tuneld nästan ordagrant Hülphers 
uppgifter om denna ”Skans”.1��

En fylligare beskrivning av platsen ges femtio år 
senare av prästen Nils Johan Ekdahl. I sina antikva-
riska anteckningar beskriver och avbildar Ekdahl, 
som tagit del av Hülphers skrift, Bjärtrå fäste på föl-
jande sätt (littera a-d hänvisar till skissen):

500 al. N.W. från Kg [=Kungsgården] i Bjertrå en 
lemning efter ett kastell 45 al. i diama derutanom en 
wattgrafb hwarutanom en lerwalld på hwars inre sida 
ett pålwerkc, detta ligger i en nu utdikad myra och 
kallas skansen15�

På ett annat ställe i handlingarna uppger han också 
att ”mycket timmer finnes i denna myr åt Södersidan 
eller byn till och har antingen warit brotimmer eller 
flottbro”.1�0

Av en inägodelningskarta från 1��1-�3 framgår att 
det aktuella området i myren kallades ”Tjärn Pussen” 
och var fördelad på de åtta fastigheterna i byn. På 
en karta som upprättades i samband med laga skif-
tet 1�30-3� är förhöjningen lättare att känna igen. 
Av kartan framgår att man vid denna tid, alltså bara 
något år efter Ekdahls besök, har dikat ut myren med 
de kraftiga diken som finns kvar ännu i dag.1�1

Hülphers uppgift om ”Bjärtrå skans” har även 
fångats upp i en sockenbeskrivning över Bjärtrå som 
utarbetades av kommissionslantmätaren C. A. Eng-
blom 1�4�:

1�� Traditioner och antikvariska uppgifter om Bjärtrå 
fäste och Kungsgården har tidigare behandlats i tidskriften 
Kulturmiljövård 2/�� och i boken Stora Ådalen (Grundberg 1���, 
200�).
1�� Hülphers 1��0 s. 103; Tuneld 1��2 s. 13�.
1�� ATA, Ekdahls saml. A14Bb.
1�0 ATA, Ekdahls saml. IICb; Hallström 1�2� s. 13�.
1�1 LMV. Om kartorna, se C. Öberg 1��4.

Figur 26. Bjärtrå fäste ligger på en mindre förhöjning i en myr 
strax nedanför Kungsgårdens by vid Kungsgårdsviken nära Ång-
ermanälvens utlopp i Bottenhavet. Foto: Leif Grundberg.
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Att denna socken varit tidigt odlad och bebodd synes 
troligt deraf, att åtskillige minnesmärken ifrån forn-
tiden förefinnas, såsom betydlige ättehögar å Stafre 
ägor, samt lemningar efter en skans på Kungsgårds-
myran.162

Traditionerna om platsen har satt fantasin i rörel-
se hos många personer och när den ångermanländske 
författaren Pelle Molin 1��4 skildrar sitt hemland-
skaps historia under den oroliga senmedeltiden då 
fienden nalkades bygden, nämner han i förbifarten 
också ”Skansen i Bjärtrå”:

Men efter ådalen har eld efter eld blossat upp och en 
tindrande kedja är dragen efter det stora, rinnande 
vattnet. Skansen i Bjärtrå duger till ingenting, men 
det starka Styresholm har allting klart och Stensätters 
borg i Ytterlännäs har fått ett besök i skymningen och 
man har funderat hit och dit.163

Pelle Molin kände väl till Hülphers uppgifter om 
Bjärtrå fäste och det gjorde också bysmeden och 
hembygdsforskaren Per Edholm i Bålsjö. I sina an-
teckningar vid sekelskiftet 1�00 nämner han ”mur-
lemningar” såsom sannolika rester efter fästet och 
han tolkar platsen som anlagd för att ”stänga vägen 
för Esterna och andra österns folk, som kommo för 
att plundra den rika elfdalen”: 

Bjärtrå fäste sorterade naturligtvis under Svenska 
staten, hvarföre närbelägna jordområde voro krono el-
ler kungsgård, hvaraf byanamnet ”Kungsgården” utan 
tvifvel uppkommit.
Under de stora krigens dagar på nio hundra talet 
framträngde ryssar härjande ända till trakten af det 
forna fästet, de lära i Bjärtrå vändt om eller kanske 
omvändts till kristendomen. 
Vi finna sålunda att sagan om Bjärtrå fäste ”ej blott 
är ganska rimlig den kan till och med hafva aktuelt 
intresse”.164

Äldre arkeologiska undersökningar och tolk-
ningar

Väsentliga delar av Ekdahls antikvariska samlingar 
publicerades 1�2� av Norrlandsarkeologen Gustaf 
Hallström som året därpå inledde en artikelserie 
om ”Medeltida försvarsverk i Norrland” i tidskriften 
Norrlands försvar. Tyvärr blev det aldrig mer än yt-
terligare en artikel 1�31, vilket innebar att Hallström 
aldrig kom att behandla de militära lämningarna i 
Ångermanland och Medelpad.

1�2 ÖLM, Beskrifning öfver Bjertrå socken i Westernorrlands 
län.
1�3 P. Molin 1��4 s. 240.
1�4 ATA, Bjärtrå sn.

Vid ett sammanträffande i Härnösand 1�30 hade 
han dock bett folkskolläraren och kantorn i Bjärtrå, 
Olle Häggström, att denne skulle undersöka Ekdahls 
och Hülphers uppgifter om Bjärtrå fäste. I ett brev 
till Hallström samma år meddelar Häggström, med 
en bifogad skiss, att platsen i fråga sannolikt låg på 
en förhöjning i Kungsgårdsmyren, där ”en kraftigt 
grön ring (---) tydligt avtecknade sig mot den övriga 
gråa marken”. Ringen uppges vara ca 3 meter bred 
och bilda en inre diameter om ca 23 meter. Någon 
tid senare kunde Gustaf Hallström i en nyhetsnotis 
i Stockholmstidningen med rubriken ”Märkligt forn-
fynd i Ångermanland. Rövarborg från medeltiden 
undersökes” informera reportern om platsen. Med 
Ekdahls skiss som grund och utan att själv ha besökt 
lokalen meddelar Hallström att det synes ”röra sig om 
en befästning från tidig medeltid, sannolikt 1300-ta-
let, som uppförts av någon makthavande myndighet, 
antingen statlig eller av mera temporär natur. Det är 
ej osannolikt, att de s. k. Vitaliebröderna haft med 
borgens uppförande att skaffa”.1��

Några år senare framförde man från hembygds-
föreningens sida sina önskemål om en utgrävning av 
platsen, och arbetskraft utlovades av kommunens 
arbetslöshetskommitté. Riksantikvarieämbetet an-
såg sig dock inte ha resurser att klara av en sådan 
insats för tillfället. De mesta krafterna kom istället 
att gå till konservering av den medeltida kyrkoruinen 
i Kungsgårdens grannby Nässom.1��

Platsen omnämns därefter i ett par tidningsartiklar 
redan under 1�30-talet, dels av signaturen Tiobald, 
dels av intendenten vid museet i Härnösand Theodor 
Hellman. Tiobald nämner att vid Bjärtrå fäste, som 
enligt traditionen skall ha legat ”i trakten av Nyböle”, 
”i senare tider murlämningar från gammal tid på-
träffats”. I Ångermanlandsdelen av bokverket Svensk 
hembygd från 1�3� redovisas ett märkligt fynd som i 
början av 1�00-talet gjordes på den närmast liggande 
gården, bara några stenkast från fästet: ”Vid gräv-
ningar på gården har man funnit ett gammalt spjut 
fastsittande i kraniet av en människa.”1��

Långt senare, 1��2, återkommer kantor Hägg-
ström till platsen i boken Bjärtrå socken. Saga och san-
ning som baseras på Per Edholms anteckningar. Hägg-
ström skriver att man vid Bjärtrå fäste om somrarna 
kan iaktta ”en ganska stor ring med grönare färg än 
inner- och ytterområdena. Den är ovalformad, ring-
en är omkring 2-3 meter och dess inre diameter om-
kring 20 meter”.1��

1�� ATA, Bjärtrå sn.
1�� ATA, Bjärtrå sn.
1�� Svensk bygd 1�3� s. 122.
1�� ATA, Bjärtrå sn. Häggström 1��2 s. 131.
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Boende i området har därefter berättat att man i 
samband med traktorplöjning av området vid mitten 
av 1�00-talet ofta fastnade med plogen i grova bear-
betade timmerstockar, varför området snart slutade 
brukas.1�� Platsen registrerades i fornminnesregistret 
1���. Först i samband med Styresholmsprojektets 
forskning kring den medeltida kungsgården Kutubys 
placering företogs arkeologiska undersökningar vid 
Bjärtrå fäste.

de arkeologiska undersökningarna vid Bjärtrå 
fäste – frågeställningar, resultat och tolk-
ningar

Utgrävningarna i Bjärtrå har i likhet med de andra 
undersökningarna inom Styresholmsprojektet till 
största delen genomförts i form av arkeologikurser på 
Hola folkhögskola. De avslutande undersökningarna 
utfördes som en tre veckor lång seminarieutgrävning 
med arkeologistudenter från Umeå universitet.1�0

Undersökningarna syftade först till att bedöma 
om några medeltida lämningar över huvud taget 
fanns på den utpekade platsen. Därefter övergick 
målsättningen till att undersöka platsens karaktär, 
ålder och funktion.

Bebyggelselämningar

Fornlämningsområdet Bjärtrå fäste (Raä 43/44) lig-
ger på en mindre förhöjning ca 20-22 meter över ha-
vet i den så kallade Kungsgårdsmyren. Förhöjningen 
i den nu delvis utdikade myren är ca �0 meter i dia-
meter och har en ca �0 meter lång flackare utlöpare 
i dalsänkans riktning mot norr. Några konkreta spår 
efter bebyggelse eller andra konstruktioner i områ-
det syntes inte med blotta ögat innan undersökning-
en påbörjades. Däremot kunde den ”gröna ring” som 
Häggström och andra nämner anas vid vissa tillfällen. 
Hela området består av ängs- och betesmark där de 
något högre belägna delarna har varit plöjda. I dessa 
områden vilar det 2-4 decimeter tjocka ploglagret 
på lera. De lägsta, vattensjuka partierna är däremot 
obrukade och mycket tuviga.

En begränsad provundersökning genomfördes 
1��0. Denna innefattade inventering, kartering, fos-
fatkartering och rutgrävning av ett 30 meter långt 
sökschakt. Några konstruktioner framkom inte, 
men förutom bränd lera och recenta fynd i matjor-
den påträffades några enstaka bitar medeltida im-
portkeramik. Keramiken bestod av tre skärvor så 

1�� Grundberg 1��2a s. �1 ff.
1�0 Förutom förf. har ett flertal arkeologer medverkat vid 
undersökningarna under olika perioder; Maria Nordlund, 
Göte Salomonsson, Janne Björkman, Ritha Jonsson, Magnus 
Holmqvist, Barbro Hårding och Pia Nyqvist. Härutöver har en 
lång rad kursdeltagare och seminarieelever deltagit, samt som 
grovarbetskraft ett antal personer via arbetsförmedlingen.

kallad yngre svartgodskeramik av en variant som är 
karakteristisk på grund av sin metallglänsande yta 
samt en enstaka stengodsskärva av en typ som anses 
vara tillverkad i Siegburgområdet i Rhenlandet. Den 
begränsade undersökningen kunde varken bekräfta 
eller avfärda hypotesen om att Bjärtrå fäste utgjort 
en befästning, men den ovanliga keramikens koppling 
till ett högre skikt i samhället under medeltiden var 
självfallet av intresse i sammanhanget.1�1

Med provundersökningens resultat som ledning 
vidtog 1��4 sökschaktsgrävning från kullens mitt 
med hjälp av en liten grävmaskin. Därigenom påträf-
fades det numera med matjord igenfyllda dike eller 
”vattgrav” som Ekdahl nämner i sina anteckningar. 
Diket var 2-4 meter brett och bildade en ca 2� meter 
i diameter stor vallgrav som omslutit en plan yta i 
mitten (fig. 2�). I botten på det närmare meterdjupa 
diket fanns i samtliga schakt mängder av timmer-
stockar och pålar, som bevarats under matjorden i 
den vattendränkta marken under ett lager av torv 
och lera. Spår efter bebyggelse framkom inom den 
plana ytan på kullens krön.

Anläggningen kan alltså delas in i två områden, 
vallgraven respektive husplatån. Undersökningarna 
har under åren 1��4-1��� huvudsakligen koncentre-
rats till dessa områden. Målsättningen har varit att 
försöka klarlägga den konstaterade fornlämningens 
utseende, konstruktion, funktion, ålder, karaktär, 
eventuella fasindelning samt relationen mellan de 
olika delarna.

Vallgravens konstruktion undersöktes dels i smala 
sökschakt, dels inom en större yta i den västra delen 
av kullen. Vallgravens bredd har i allmänhet uppgått 
till mellan 3 och 4 meter och djupet minst 1,� me-

1�1 Resultaten från denna undersökning redovisades i Medeltid 
i Ådalen (Grundberg 1��2a).

Figur 27. Vid undersökningen av Bjärtrå fäste framkom under ett 
tjockt matjords- och lerlager ett kraftigt torvlager som överlagrade 
en stor mängd trästockar och pålar i en delvis vattenfylld ”vallgrav”. 
Foto: Leif Grundberg.
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ter. Det av Ekdahl omnämnda pålverket bestod av 
tätt lagda pålar av furu som vilade mot dikets inre 
vall, det vill säga in mot kullen. Flera av pålarna var 
brandskadade i sin övre del. Eftersom pålarna inte 
tycks ha varit nedslagna tolkas anläggningen som en 
timmerskoning som bland annat haft till syfte att 
hålla jordmassorna på den delvis uppbyggda kullen 
på plats. Sammanlagt har ett �0-tal pålar dokumen-
terats i ursprungligt läge och uppskattningsvis be-
står anläggningen av 4-�00 pålar.

I den del av diket som vetter mot byn fanns, pre-
cis som Ekdahl meddelar, särskilt mycket timmer. 
Dessa stockar, som låg i dikets längdriktning och 
delvis överlagrade pålverket, bestod av ett eller flera 
nedplockade och delvis brandskadade hus. Här fanns 
väggtimmer med inhuggningar och hak av olika slag, 
såväl som taksparrar och väggband. Sammanlagt re-
gistrerades ett 20-tal stockar med knuthak som visar 
att husen varit byggda i knuttimringsteknik. Stock-
arna består av rundtimmer med rännknut och hals-
ning på stockens underdel. Takets konstruktion med 
sparrar antyder att virket kommer från ett bostads-
hus och inte en enklare lada eller liknande. En hel del 
organiskt material i form av trädymlingar, huggspån 
och pinnar hittades i vallgraven och i dess överkant 
påträffades framför allt keramik och ben. 

Innanför vallgraven påträffades lämningarna efter 
ett nedbrunnet, knuttimrat hus som var ca �x� me-
ter stort (yta A och B). Endast fragmentariska res-
ter av bränt trä återstod av husets väggar. Eftersom 
området var plöjt fanns endast ett tunt fyndförande 
lager intakt, och en stor del av kulturlagret tycks ha 
förts ut som fyllning i vallgraven. Någon eldstad på-
träffades inte inom husgrunden. Byggnaden låg cen-
tralt placerad på den jämna ytan på kullens krön och 
någon annan bebyggelse tycks inte ha funnits inom 
området (fig. 2�).

Flera långa sökschakt har också dragits med ma-
skin på den flacka höjdryggen omedelbart norr om be-
fästningen, men inga spår av konstruktioner påträffa-
des. De trärester som genom sondering lokaliserades 
på olika håll inom området visade sig vara rester av 
täckdikning från 1�00- och 1�00-talet.

Fynd

Fynden från undersökningarna av Bjärtrå fäste ger 
en allmän datering till 1300- och 1400-talen och 
vittnar om förhållandevis hög social och ekonomisk 
status med importkeramik, bronsföremål och vapen. 
De goda bevaringsförhållandena i den fuktiga vall-
graven innebär också att träföremål och annat orga-
niskt källmaterial har bevarats på ett sätt som inte 
är vanligt på landsbygden. Totalt har över �00 fynd-
nummer och ca 130 kg ”massmaterial” tillvaratagits. 
(tab. 1�-1�).

Tabell 16. Fynd från undersökningarna av Bjärtrå fäste, 
fördelade på materialkategorier.

Material antal

Brons/koppar �

järn 201

Keramik 23�

Flinta 3�

övrig sten �

Trä/näver ��

Läder 1

summa 543

Tabell 17. ”Massfynd” från undersökningarna av Bjär-
trå fäste.

Material vikt (g)

Brända ben 562

Obrända ben 9427

Slagg/sintrad lera 16159

Bränd lera/tegel 103443

summa 129590

Spridningsbilden skiljer sig åt när det gäller de två 
största fyndkategorierna järn och keramik. �1 pro-
cent av järnföremålen har påträffats inom husområ-
det (yta A och B) mot 2� procent i anslutning till 
vallgraven (yta C och D), vilket kan jämföras med ke-
ramiken där motsvarande fördelning är 12 procent i 

Figur 28. Översiktsplan över Bjärtrå fäste med undersökta 
ytor markerade i förhållande till den igenfyllda vallgra-
ven. I mitten har den ungefärliga utbredningen av huset 
markerats med grå linje. Frilagda delar av vallgraven 
med träpålar är skrafferade.
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husområdet mot �� procent i vallgraven. Det förefal-
ler som om keramikskärvorna består av trasiga kärl 
som har kasserats och slängts mot vallgraven ungefär 
på samma sätt som benavfallet (se nedan).1�2

Fynden av järn består till stor del av små obestäm-
bara fragment. Den största kategorin utgörs av spikar 
och nitar (10� st).

Vapenfynden utgörs av 14 armborstpilspetsar, var-
av 11 hittades inom en begränsad yta i husets norra 
del (tab. 1�). De är alla av en typ med holk för fäste 
av pilskaftet. Att hästar sannolikt har hållits på plat-
sen framgår av en hästsko och ett tjugotal hästsko-
söm av olika typer. Sömmen visar genom dess olika 
utformning att hästar har funnits på platsen såväl 
under sommar som vinter.

Tabell 18. Fynd från Bjärtrå fäste fördelade på olika ka-
tegorier. 

Kategori föremål

Vapen Armborstpilspetsar

Personlig utrustning -

Smycken & dräktdetaljer -

Husgeråd & matlagning
Bronsgryta, keramik, 
eldslagningsflinta, 
slakt- och matavfall

Konstruktionsdetaljer & 
inredning

Dymlingar, 
bultlåsnycklar, tegel

redskap (bruksföremål) Brynen, näverlock

jakt & fiske -

Handel/varuutbyte Karvstock, viktlod

Metallhantering/smide Slagg, smidesavfall?

Hästutrustning
Betselring, hästsko, 
hästskosöm

Några mynt har inte hittats i Bjärtrå, men där-
emot andra föremål som vittnar om handel eller va-
ruhantering. Det ena är en liten karvstock, det vill 
säga en räknekavle av trä med inristade markeringar. 
Den kan ha använts i samband med handel eller upp-
börd av skinn och andra produkter.1�3 Det andra är 
ett viktlod till en balansvåg. Det är tillverkat av järn 
som är överdraget med brons och dess form är kul-
formig eller sfärisk med platta poler. De bägge poler-
nas ytor har korsformade markeringar.1�4 Härutöver 
hittades delar från tre olika bultlåsnycklar innanför 
husgrunden. De tillhör alla en typ som är känd åt-

1�2 Selin 1��� s. 22 ff.
1�3 Grandell 1��2; 1���.
1�4 Kyhlberg 1���.

minstone från tiden omkring 1300 och är vanlig från 
1300-talets mitt.1��

Vad keramikfynden beträffar insamlades sam-
manlagt 23� skärvor vid undersökningen, varav ca 
220 är medeltida och de återstående från 1�00-ta-
let och senare (tab. 1�).1�� De medeltida skärvorna, 
som till största delen framkom i vallgravens övre del, 
kan huvudsakligen dateras till perioden ca 1330/40-
1420/30. Dateringen baseras på tidstypiska stengods- 
kärl samt förekomst av kannor i grått lergods och 
ojämnt blyglaserade kokkärl, däribland så kallade 
trefotsgrytor. Kärlen har använts i hushållet för till-
lagning, förvaring och servering av mat och dryck och 
är yrkesmässigt tillverkade i södra Östersjöområdets 
keramikverkstäder. I gruppen med äldre blyglaserat 
lergods ingår åtminstone ett tjugotal olika kärl. Skär-
vorna vittnar om verksamhet på platsen före 1400-
talet, av allt att döma redan under 1300-talets mitt 
eller förra hälft.

Tabell 1�. Keramikskärvor från Bjärtrå fäste fördelade 
på godstyp.

Godstyp antal skärvor

äldre blyglaserat lergods 160

grått lergods 46

yngre rödgods 17

ljust lergods 1

stengods 13

flintgods 1

summa 238

Analys: Magnus Elfwendahl (1��8)

Sammansättningen av olika kärltyper tyder på ett 
relativt enhetligt ursprung. Avsaknaden av västeu-
ropeiskt lergods visar också att kontakterna knap-
past har gått via Norge eller det medeltida Danmark. 
Märkligt är därför att sammansättningen också skil-
jer sig markant från keramikmaterialet från exempel-
vis det medeltida Uppsala, Stockholm och Kalmar. 
Den stora variationen hos kärlen i Bjärtrå framstår 
som något ovanligt för hela norra Östersjöområdet, 
också i jämförelse med Mälarområdet.1�� 

Flera brynen har hittats vid undersökningarna, 
däribland två av jotnisk sandsten, ett av finkornig 
skiffer, ett av kvartsfyllit och ett av muskovitskiffer. 
Möjligen härrör det sistnämnda från brynstensbrot-
tet i Västanå i Skåne. De jotniska sandstenarna finns 

1�� Andersen et al. 1��1 s. 1�3 ff.
1�� Analysen av keramiken från Bjärtrå har gjorts av Magnus 
Elfwendahl (1���a); Elfwendahl & Grundberg 2000.
1�� Muntl. uppgift, Magnus Elfwendahl.
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längs den ångermanländska kusten, medan de övriga 
två härrör från urberget eller fjällkedjan.1�� Även 
några större medeltida tegelstensbitar har hittats i 
vallgraven, tydligt överlagrade av pålkonstruktionen. 
Platsen utgör därmed en av de tidigaste platserna i 
Norrland där tegel har använts i profana samman-
hang.

Analyser

Sammanlagt har fem kol- och träprover från Bjärtrå 
fäste daterats med hjälp av 14C-metoden (fig. 2�). Två 
av proverna härrör från vallgravens stockar, ett från 
en påle och ett från en väggstock. Med källkritiska 
aspekter invägda, såsom träprovens egenålder och 
den statistiska osäkerhetsmarginalen, finns en anty-
dan till två byggnadsfaser på platsen, en under 1300-
talet och en under 1400-talet. 

De goda bevaringsförhållandena i vallgraven har 
dock även möjliggjort dendrokronologiska dateringar 
av såväl själva pålverket som av några husstockar. 
Totalt har arton pålar och stockar kunnat dateras, 
medan nio inte givit något resultat på grund av för 
få årsringar eller ojämn tillväxt (tab. 20). Resultaten 
gör att vi med stor säkerhet kan säga att merparten 
av virket till det bevarade pålverket runt hela anlägg-
ningen avverkades under våren år 142�. Dessutom 
kan en äldre fas urskiljas som hänför sig till våren 
år 140�. Enligt analysen har de daterade proven ”hög 
inbördes korrelation”, vilket ”innebär att de kommer 
från ’samma’ skog”.1��

Flera miljöarkeologiska undersökningar har också 
genomförts i samband med undersökningarna vid 

1�� Den geologiska bestämningen har utförts av Peter Kresten 
(1���a).
1�� Dateringarna har utförts vid Laboratoriet för Vedanatomi 
och Dendrokronologi vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds 
universitet.

Bjärtrå fäste. Markkemiska undersökningarna i form 
av analys av glödförlust och fosfat visar således att 
bebyggelsespåren är koncentrerade till förhöjning-
ens centrala del. Analyserna antyder också att en 
köksdel med eldstad kan ha funnits i ena hörnet av 
husgrunden på kullens krön. Vad gäller landskapsut-
vecklingen och odlingen i närheten har dels en över-
siktlig pollenanalys genomförts i myren omedelbart 
norr om fästet, dels makrofossilanalyser av jordprov 
tagna inom anläggningen. Härutöver har en mycket 
ingående pollenanalys utförts av varviga sjösediment 
i Ödstjärn i södra delen av Bjärtrå socken. Den sist-
nämnda analysen speglar visserligen inte närmiljön 
kring Kungsgården, men ger genom den detaljerade 
dateringen en god uppfattning av förändringar i regi-
onen. Den översiktliga pollenanalysen i Kungsgårds-
myren saknar dateringar och visar därför bara genom 
förekomster av vattenväxter att myren i ett äldsta 
skede har haft ett sjöstadium. Av strandförskjut-
ningen att döma kan denna sjö tidigast ha avsnörts 
från havsviken under 400-talet. På ett par nivåer har 
också odling av korn kunnat konstateras. Vid de mak-
rofossilanalyser som genomförts har endast några en-
staka förkolnade fröer påträffades, varav inte något 
var sädesslag. Däremot framkom en anmärkningsvärt 
stor mängd subfossila växtdelar i prov från vallgraven 
som bevarats på grund av den speciella omgivningen 
med obefintlig syretillgång; sädesfrön gynnas inte i 
en sådan miljö och kan därför ha förstörts. I proven 
ingick en stor mängd ogräs- och ängsväxter som vitt-
nar om att man har odlat i området när platsen var 
i bruk.1�0

1�0  Pollenanalyserna har utförts av Jan-Erik Wallin (1��3, 
1��4), medan makrofossilanalyserna och de markkemiska 
analyserna har utförts och presenterats i D-uppsatser i arkeologi 
av Artur Fijolek (1���) och Jan Selin (1���) under ledning 
av Roger Engelmark och Johan Linderholm. Den osteologiska 
undersökningen har genomförts av Barbro Hårding (1���).

Atmospheric data from Stuiver et al. radiocarbon40 1041-1083(1998); OxCal v3.3 Bronk ramsey (1999); cub r4sd:12prob usp[chron]

Bjärtrå fäste

Beta 84787
Hustimmer

Beta 84786
Påle

Beta 97311
Hus 1

Beta 97310
Hus 1

Beta 84785
Hus 1

1300 e.Kr.1200 e.Kr. 1600 e.Kr.1400 e.Kr. 1500 e.Kr.

Figur 2�. 14C-dateringarna 
från Bjärtrå fäste har en 
tyngdpunkt under 1300- 
och 1400-talen.
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Tabell 20. Dendrokronologiska analyser av trä från Bjärtrå fäste.

catras
dendro nr Konstruktion yta/ 

schakt träslag antal
årsringar

datering  
(fällningstid) Kommentar

85140 väggstock 8 C gran? 45 efter 1403

85150 påle 75 C gran 59 ingen datering

85151 påle 74 C tall 100 vintern 1427-28

85152 påle 73 C tall 92 ingen datering
skada, oregelb. 
tillväxt

85153 påle 72 C tall 58 vintern 1427-28

85154 påle 69 C tall 98 efter 1426

85155 påle 68 C tall 58 vintern 1427-28

85156 påle 67 C tall 77 vintern 1427-28

85157 påle 66 C tall 88
våren/sommaren 
1428

vårved

85158 påle 65 C tall 81 ingen datering

85159 påle 63 C tall 76
våren/sommaren 
1428

vårved

85160 påle 62 C tall 70 ingen datering för få årsringar

85161 påle 61 C tall 81 vintern 1427-28

85162 väggstock 26 C gran 35 ingen datering för få årsringar

85163 väggstock 27 C tall 63 efter 1405

85164 väggstock 28 C gran 38 ingen datering för få årsringar

85165 väggstock? 163 4 tall 97 ingen datering
oregelbunden 
tillväxt

85166 påle? 167 2 tall 47 vintern 1427-28

85167 påle 183 2 tall 55
våren/sommaren 
1428

85168 påle 184 4 tall 49
våren/sommaren 
1407

85169 påle 159 4 tall 64 vintern 1427-28

85170 påle 173 4 tall 97
våren/sommaren 
1428

85171 påle 176 4 tall 58 efter 1426

85172 påle 179 4 tall 67
våren/sommaren 
1428

85173 påle 185 3 tall 99 ingen datering
oregelbunden 
tillväxt

85174 påle 186 3 tall 91 efter 1423

85175 påle 187 3 tall 59 vintern 1427-28

85176
spång/dränering? 
(recent)

10 tall 128 ingen datering

Analys: Ólafur Eggertsson, Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Lunds universitet
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Sammanlagt tillvaratogs �42� g obrända och ��2 g 
brända ben vid Bjärtrå fäste. Materialet består hu-
vudsakligen av slakt- och matavfall, men även en-
staka rester från ben- och hornhantverk förekommer. 
Den största mängden ben påträffades i anslutning 
till vallgraven. Nötkreaturen dominerar helt med �1 
procent av benen, följt av får och/eller get med 2� 
procent, och svin med 3 procent (tab. 21). Benen här-
rör både från köttrika och köttfattiga delar av krop-
parna, vilket visar att det består både av slakt- och 
matavfall. Man har således både slaktat och ätit djur 
på Bjärtrå fäste, vilka antingen har transporterats dit 
levande eller troligare har hållits på platsen. Uppen-
barligen har viltprodukter inte ingått mer än möjli-
gen undantagsvis i kosthållet på platsen.1�1 

Tabell 21. Identifierade djurarter och procentuell fördel-
ning (antal fragment) från Bjärtrå fäste.

art Latinskt namn procent 
(fragment)

nöt Bos taurus 71%

får/get Ovis aries/Capra hircus 26%

svin Sus domesticus 3%

häst Equus caballus <1%

hund Canis familiaris <1%

hund/räv Canidae <1%

älg Alces alces <1%

Analys: Barbro Hårding (1��8)

Kronologi, karaktär och kontakter

Bjärtrå fäste bestod av en åtminstone delvis konst-
gjord förhöjning i en myr eller sjö. Själva befästningen 
utgjordes av en cirkelrund vallgrav som förstärkts av 
en pålkonstruktion, vilken omslöt en plan yta med en 
kvadratisk träbyggnad i mitten. Borgtypen och det 
topografiska läget kan snarast jämföras med privata 
borgar som nådde sin höjdpunkt längs södra Öster-
sjökusten och i Danmark under 1300-talets mitt i 
samband med att stora områden förpantades till oli-
ka tyska adelsmän. Särskilt vanliga var dessa borgar 
i det mecklenburgska sjödistriktet. Keramikmateria-
lets sammansättning har också en tydlig utländsk ka-
raktär som till största delen har sitt ursprung i södra 
Östersjöområdet under mitten av 1300-talet.

Både konstruktionen som sådan och fynden av 
armborstpilspetsar visar att platsen har haft en mi-
litär funktion. Fynden av keramik, viktlod och en 
karvstock visar samtidigt att varutransaktioner har 
förekommit på platsen. Benfynden tycks dessutom 

1�1 Den osteologiska analysen av benen från Bjärtrå fäste har 
utförts av Barbro Hårding (1���).

vittna om att man har bott där under längre perioder 
och att man såväl har slaktat som ätit nöt, får och/el-
ler get samt svin. Dessutom finns enstaka tecken på 
ben- eller hornhantverk. Att platsen har haft en rela-
tivt hög social och ekonomisk nivå framgår förutom 
av keramiken också av en betselring av brons samt 
fragment av en bronsgryta. Såväl hästar som hundar 
har funnits på platsen. 

De dendrokronologiska analyserna har klarlagt att 
omfattande byggnadsarbeten förekommit på Bjärtrå 
kring år 140� och 142�. Det stora keramikmaterialet 
vittnar emellertid om att platsen varit i bruk redan 
under andra hälften av 1300-talet.

Kulturell och historisk miljö

Inom Kungsgårdens ägor finns inga betydande järn-
ålderslämningar i form av storhögar eller gravfält 
som indikerar att platsen har haft en särställning 
under förhistorisk tid. Byn ligger dock mycket stra-
tegiskt till på en höjdrygg med vid utsikt över Ånger- 
manälven vid inloppet till en djup vik – Kungsgårds-
viken – som under järnåldern och medeltiden ledde 
in till grannbyn Nässom och Bjärtrås egentliga kärn-
bygd. Denna bygd indikeras av såväl gravar (varav 
flera är bortodlade) som ortnamn. I Nässom, ca 2,� 
kilometer från Kungsgården, finns ruinen efter den 
medeltida sockenkyrkan i direkt anslutning till grav-
högar från järnåldern. Bland ortnamnen i området 
märks det teofora, sannolikt kultindikerande Fröst-
land (*Fröslunda).1�2

Av de få bevarade medeltida breven som berör 
området framgår dessutom att flera betydande per-
soner (dvs. sådana som varit fastar eller förtroende-
män i olika juridiska sammanhang) var bosatta i Bjär-
trå under 1300-talets början och mitt.1�3 En Fartegn, 
omnämnd 1314 och 1324, var bosatt i Nässom i Bjär-
trå socken, och i samma by omtalas på 1340-talet en 
man vid namn Peter. Ännu en bit nedströms i samma 
socken finner vi vid samma tidpunkt en Pål i Lung-
vik. Just i Lungvik bodde under 1400-talets andra 
hälft en Nils Hansson som på 14�0-talet omnämns 
som lagman över Västerbotten. När en testaments-
gåva till Uppsala domkyrka i form av ett silverbälte 
omnämns (som f.ö. återlöstes av dennes hustru), be-
tecknas han ännu som underlagman. Vid denna tid, 
1�00-talets början, finner vi till yttermera visso den 
dåvarande underlagmannen över Ångermanland och 
Medelpad, Erik Larsson, bosatt i byn Fröstland.1�4 

I Hälsingelagen från 1300-talets början omnämns 
platsen ”Kutuby” som det nordligast Uppsala öd-god-
set längs Norrlandskusten. Platsen omnämns också i 

1�2 Brink 1��0b s. 4��.
1�3 DS 1���, DS 24��, MÄU 20.
1�4 Hellbom 1��2, MÄU 11�, 143, 14�; Nordlander 1�43 s. 3�.
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ett annat dokument från samma tid, utfärdat i Nora 
år 1314, där ångermanlänningarna lovar att varje år 
leverera Sankt Olofsgärden på vårtinget vid Kuta 
(apud Kuta). Någon närmare geografisk precisering 
ges inte i någon av källorna och någon by med detta 
namn existerar inte längre i området. Den allmänna 
uppfattningen har emellertid varit att platsen är 
identisk med byn Kungsgården i Bjärtrå.1�� Till stöd 
för detta finns en anteckning från omkring 1�00 då 
Johannes Bureus omnämner ”Kutula ägorna” i Kungs-
gården i Bjärtrå. Tolkningen har dock ifrågasatts av 
flera skäl.1�� Intressant nog finns ytterligare ett om-
nämnande som är känt genom en avskrift. Detta brev 
är utfärdat i just Kutuby 13�� och rör jordegendom 
i Öndebyn i Bygdeå socken i nuvarande Västerbot-
ten. Köpare och utfärdare av brevet är en Spjälbod 
Fartegnsson, med all sannolikhet samme man som 
femton år senare, 13�0, tillsammans med sina sys-
kon skall skänka jord till kyrkan i Ytterlännäs för sin 
egen och sina föräldrars själars skull. Spjälbod köpte 
godset i Bygdeå för 1�0 svenska penningar av Peter 
Djäken som sålde det på Lars Björnssons vägnar.1��

 Under några år på 1�20-talet, och möjligen även 
tidigare, hade Ångermanland gemensam fogde med 
Västerbotten. 1�34 lades också Medelpad under den 
ångermanländske fogden, vilket kom att bestå fram 
till och med 1��1. Säkert är att Kungsgården i Bjärtrå 
fungerade som fogdesäte under hela vasatiden, från 
1�20-talet ända fram till 1��1 då fogden flyttade till 
den nygrundade staden Härnösand ute vid kusten.1�� 
Kungsgården omfattade på 1�00-talet �� seland. Vi 
vet att redan den andre i raden av 1�00-talsfogdar 
som vi känner namnen på, Jacob Västgöte, under slu-
tet av 1�20-talet genomförde en del jordtransaktio-
ner som innebar att flera mindre öar eller holmar i 
Ångermanälven lades under Kungsgården. De äldsta 
bevarade kartorna över byn där de enskilda gårdarna 
är markerade härrör från 1��0-talet, men det fram-
går ändå tydligt att 1�00-talets kungsgård med sina 
byggnader torde ha legat på samma i landskapet do-
minerande och magnifika plats som den nuvarande 
stamfastigheten. Av en inventarieförteckning från 
1��� eller 1��� som upprättades i samband med ett 
fogdebyte framgår att kungsgården bedrev ett om-
fattande jordbruk.1��

En viss uppfattning om hur gården kan ha sett ut 
strax innan flyttningen till Härnösand på 1��0-talet 
får vi av ett skattläggningsinstrument som upprät-
tades 1��2, hundra år efter flytten, i enlighet med 

1�� Nordlander 1�0�, 1��0 s. 1�1.
1�� Bureus 1��� s. 200; jfr Blomkvist 1��� s. �� f; 1��4 s. 2�.
1�� DS ��2�; Grundberg 200�c s. �0� ff.
1�� Nordlander 1�0�.
1��  Nordlander 1�0� s. 30 f.

den så kallade reduktionskommissionens förordning. 
Skattläggningen syftade till att undersöka om by-
tet som skett mellan Kungsgården och Hov/Fågelsta 
på Härnön verkligen var jämbördigt. Man försökte 
med flit underrätta sig om ”hurudan Kongsgårdens 
beskaffenheet warit den tijden bytet skiädde” och 
kunde därvid meddela:

att det berättades i manna minne på Kongsgården 
stådt qwar een gammal Portbyggning med bodar un-
der på ömse sijdor om porten och lofft ofwan jemfwäl 
twenne gambla stugur, som serdermehra äre tillfalldne 
och af bönderne bortrefne efter bytet hwarest Crono-
fogdarne tillförende bodt och haft sitt säte.1�0

Två ”stugor” samt en portbyggnad med bodar och 
loft var således allt som i mannaminne stått kvar från 
fogdens tid på Kungsgården, men åtskilligt hade sä-
kerligen försvunnit sedan länge.

Bland 1�00-talets fogdar i Bjärtrå kan i synnerhet 
Hans Andersson nämnas. Från 1��4 och ända fram 
till Härnösands grundläggning 1��� var han ”befall-
ningsman” eller fogde över Ångermanland. När han 
dog året därpå hade han som landskapets fogde bott 
på Kungsgården i Bjärtrå i över tjugo år, och dessför-
innan, alltsedan 1���, hade han i ytterligare åtta år 
tjänat kronan som skrivare i landskapet.

Bjärtrå fäste – en kungsgårdsbefästning från 
1300- och 1400-talen

Bjärtrå fäste har bestått av en cirkelrund motte-lik-
nande befästning i Kungsgårdsmyren som har omslu-
tit en ovanlig huskonstruktion. Borgtypen och dess 
placering i myr- eller sjömark är ytterst ovanlig i 
Sverige och anknyter närmast till privata borgar som 
uppfördes i Nordtyskland och Danmark under fram-
för allt mitten av 1300-talet, särskilt i Mecklenburgs 
sjödistrikt (fig. 30).

Borgen har använts i åtminstone två faser, dels un-
der 1300-talets andra hälft, dels under 1400-talets 
första hälft (140� och 142�). Likaså är den militära 
anknytningen uppenbar genom borgens utformning 
och fynden av ett tiotal armborstpilspetsar. Det-
samma gäller kopplingen till ett högre socialt skikt 
i samhället, vilket fynden av importkeramik och 
bronsföremål visar. Dessutom framgår att platsen 
åtminstone tidvis varit bebodd året om, och att upp-
börd eller handel – sannolikt med skinnprodukter 
– förekommit på platsen. Tyvärr är det för merpar-
ten av fynden inte möjligt att med säkerhet avgöra 
till vilken fas i platsens utnyttjande de hör. Keramik-

1�0 HLA, Södra Ångermanlands domsagas arkiv, vol. F III:1. 
Dokumentet har uppmärksammats av Gunilla Bergwall som har 
ställt en avskrift till författarens förfogande.
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skärvorna utgör det största insamlade fyndmateria-
let av medeltida keramik i landet norr om Uppsala. 
Dess speciella sammansättning vittnar tydligt om en 
utländsk bosättning, med ursprung i södra Östersjö-
området vid 1300-talets mitt.

Mycket tyder på att Bjärtrå fäste kan kopplas till 
den ångermanländska kungsgården, som sannolikt låg 
på den nuvarande gårdstomten i Kungsgården strax 
intill fästet. Befästningen torde ha fungerat som en 
liten garnison. Genom 13�� års brev vet vi att också 
Kutuby användes vid denna tid. Det är fullt möjligt 
att Bjärtrå fäste ursprungligen uppförts i Kungsgårds-
myren nedanför den då redan gamla kungsgården 
Kutuby av de mecklenburgska legoknektarna något 
av åren kring 13�0-talets mitt. Om denna tolkning 
är riktig så har kungsgårdsfunktionen uppenbarligen 
flyttats tillbaka till Bjärtrå efter vitalianernas mel-
lanspel vid Styresholm i Torsåker under åren kring 
sekelskiftet 1400.

Lämningarna efter Bjärtrå fäste i Kungsgården har 
varit kända och omnämnda i tryck alltsedan 1�00-
talet. Uppgifterna uppmärksammades under första 
hälften av 1�00-talet och dokumenterades av folk-
skolläraren och hembygdsforskaren Olle Häggström. 
De berördes också i dennes hembygdsbok om Bjärtrå 
socken 1��2 som baserades på den äldre hembygds-
forskaren och smeden Pelle Edholms forskningar. 
Arkeologiska undersökningar kom dock till stånd 
först 1��0 och 1��4-�� i samband med Styresholms-
projektets studier av Ådalens medeltid. De anmärk-
ningsvärda fynden har väckt uppmärksamhet i flera 
avseenden och åter satt fokus på frågan om var Ång-
ermanlands medeltida maktcentrum var beläget.

6.6 KyrKEsviKEn i Grundsunda

Kyrkesviken – kulturmiljön i dag

Kyrkesviken är på en och samma gång en välkänd och 
en ganska anonym plats. Området ligger i ett avskilt 
läge ca 1� kilometer öster om Örnsköldsvik i Grund-
sunda socken – en kustförsamling i nordöstra delen 
av Örnsköldsviks kommun – och ca 1� kilometer syd-
väst om socknens huvudort Husum.

Många Grundsundabor känner Kyrkesviken som 
platsen för socknens första kyrka (fig. 31). Generatio-
ner av skolbarn och konfirmander har fått lära sig att 
den medeltida stenkyrkan på Grundsundavallen har 
haft en föregångare i form av ett litet kapell på Ul-
tråskogen i kristendomens gryning. Många har också 
besökt den undanskymda skogsgläntan på en skolut-
flykt eller friluftsgudstjänst, eller kanske hört berät-
tas om den av hembygdskännaren Otto Lundström 
(1���-1��3).

Åtskilliga besökare på hembygdsgården vid 
Grundsundavallen har också genom åren beskådat 
fynden från folkskolläraren Gottfrid Holmlunds ut-
grävningar vid Kyrkesviken på 1�30-talet. Efter att 
Örnsköldsviks museum bildats i slutet av 1��0-talet 
har Kyrkesviken uppmärksammats även där på olika 
sätt, inte minst i samband med Risöfjärdsprojektets 
undersökningar 1��0-1��2. Merparten av utgräv-
ningsfynden finns nu på museet i Örnsköldsvik som 
också bland annat har kopior till försäljning av den 
medeltida silverring som påträffades vid de senaste 
utgrävningarna. 

Sedan invigningen i början av 1��0-talet intar 
Kyrkesviken dessutom en självklar plats i basutställ-
ningen ”Syn för sägen” på Länsmuseet Västernorrland 
i Härnösand. På samma sätt lyftes Kyrkesviken fram 
som en av de intressanta sevärdheterna i en liten ut-
ställning i ”Fiskevistet” vid Skeppsmalens fiskeläge 
som invigdes 200� – ett EU-projekt med intressenter 
från hembygdsförening, hamnförening, privat stif-
telse, kyrka, kommun och länsstyrelse för att upp-
märksamma den lokala kustmiljön i anslutning till 
Världsarvet Höga Kusten.

Skyltar med information om platsen har funnits i 
Kyrkesviken i flera decennier, de senaste sattes upp 
av Örnsköldsviks museum i mitten av 1��0-talet 
då informationsinsatser gjordes kring flera kultur-
miljöer i kustmiljön runt Risöfjärden. Trots detta 
är platsen inte alldeles lätt att hitta. För att komma 
dit svänger långväga besökare av från E4:an mellan 
Örnsköldsvik och Husum mot Banafjäl. Den första 
skylten med R-symbol som visar vägen till fornläm-
ningsområdet vid Kyrkesviken finns efter att byn har 
passerats. Där ligger också ”Bruksgodset ��2” – ett 
krukmakeri med café- och konferensanläggning – där 
keramikern Anna-Karin Rask i sin produktion bland 

Figur 30. Bjärtrå fäste har varit en så kallad motte-anlägg-
ning i en myr eller sjö invid Kungsgården. Borgtypen har 
sin närmaste motsvarighet i södra Österjöområdet. Teck-
ning: Lars Högberg.
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annat låtit sig inspireras av medeltida keramikkärl 
som hittats vid utgrävningarna. Därifrån är det ca 
tre kilometer fram till Kyrkesviken.

Vägen från Banafjäl till fiskartorpen på Skallören 
bröts först långt in på 1�00-talet och fortsättningen 
förbi Kyrkesviken som enskild väg ut till fritidsbe-
byggelsen vid havet ännu senare. Planer under 1��0-
talet att sätta upp en vägbom på den enskilda vägen 
stoppades efter tidningsskriverier i lokaltidningen 
med hänsyn till behovet att kunna besöka fornläm-
ningsområdet. En enkel parkeringsplats har iordning-
ställts intill Kyrkesviken och från en informations-
skylt nära vägen leder en stig några hundra meter 
upp till fornlämningsområdet som har vårdats sedan 
1��0-talet genom gallring, röjning och städning.

Kyrkesviken i tradition, källor och forskning

Kyrkesviken har länge haft en väsentlig roll i det his-
toriska medvetandet i Grundsunda, trots att platsen 
inte omnämns i några bevarade samtida historiska 
dokument.1�1 Den viktigaste orsaken till detta är att 
platsens betydelse lever kvar såväl i en rad ortnamn 
med kyrklig anknytning som i en rik sägenflora. Det-
ta är också anledningen till att Kyrkesviken har upp-
märksammats av den antikvariska forskningen.

Kyrkliga ortnamn

Den starka kyrkliga anknytningen framgår av flera 
ortnamn i direkt anslutning till platsen: Kyrkedet, 
Kyrkesviken, Kyrkesberget, Kyrkesvägen, Kyrkedsröd-
ningen, Prästviken, Prästviksmyran och Prästviksröd-
ningen. Samtliga namn bygger på de två förleden 
Kyrk(ed)- och Präst(vik)-. Enligt utgrävaren Gottfrid 
Holmlund var det lokala uttalet av namnet ”Körkes-
vika, Körkesberget, Körkesvägen och Körkedet”. Kyrk- 

1�1 Traditioner och antikvariska uppgifter kring Kyrkesviken 
har tidigare publicerats i Grundberg 1��� resp. 1���.

edsvägen är det i skrift tidigast kända namnet och 
skrivs år 1��1 i en upplåtelsehandling ”kiyrkioedz 
wägen”. Denna väg finns markerad på en karta från 
1��� som även omnämner ”Kyrkio edz berget”. ”Pre-
stwiken” och ”Prestwiks rödningen” omnämns första 
gången på en karta från 1�3�.1�2

Antikvariska källor och traditioner

De tidigaste antikvariska uppgifterna om Kyrkesvi-
ken och de kyrkliga traditionerna om platsen härrör 
från början av 1�00-talet. Från sin antikvariska resa 
i Norrland 1�2� antecknade således prästen Nils Jo-
han Ekdahl följande från Grundsunda socken: 

på ultrå skogen finnes Ruiner efter et Kapell 20 a 30 
alnar långt // i Kyrkes Wiken säges en Kl: wara ned-
sänkt amnat till det förutnamnde kapell1�3

Den kyrkliga anknytningen står således helt klar 
redan från början. Förutom uppgiften om lämningar-
na av ett kapell på platsen återger Ekdahl huvuddra-
gen i en sägen om att en kyrkklocka skall ha sjunkit 
i Kyrkesviken. 

Nästa gång lämningarna i Kyrkesviken omnämns 
är i en beskrivning över Grundsunda socken som 
upprättades 1��0 av avvittringslantmätaren i Väs-
ternorrlands län, J. A. Liljeblad. Under rubriken 
”Fornlemningar” uppger han att på platsen fanns 
”grundmurningen af huggen sten till ett hus, som 
efter den allmänt gängse sägen skall hafva varit den 
första kyrkan i socknen. Troligen har detta varit ett 
gilles eller så kalladt sambrödrahus...”.1�4

Den första mer utförliga beskrivningen av områ-
det återfinner vi i ett brev fyra år senare, i augusti 
1��4, från kronolänsmannen Ax. Huss till den histo-
rieintresserade landshövdingen i Västernorrlands län 
S. W. Günther. I brevet, som vidarebefordrades i av-
skrift till Kungl. Vitterhetsakademien, skriver Huss 
bland annat följande:

Uti Skärgården i Grundsunda Socken å byn Ultrå-
sunds egor anträffade jag Fredagen den 25. dennes uti 
skogen några hundrade famnar från stranden af en 
hafsvik ruiner efter en påbörjad byggnad, hvilka vid 
mätning utgjorde 20. alnar i längd, 11. alnar i bredd 
med 2. alnar tjocka stenmurar af 1. á 1 1/2 alns höjd, 
ehuru betydligt nedsjunkna i jorden, upförde af till 
sammanfogade och till byggnad passande större ste-
nar, murarnes sträckning i längden är i öster och ves-

1�2 LMV Vnrl 2�:�, 2�:1. ÖM, köpebrev i original 30/� 1��1.
1�3 ATA, Ekdahls saml. 1�2�. En nästan identisk, men något 
mindre upplysande variant återfinns i hans reseberättelse från 
samma år (ATA, Ekdahls saml. 1�2�; jfr Hallström 1�2�). 
1�4 LMV, Liljeblad 1��0.

Figur 31. Kyrkogrunden i Kyrkesviken har en romansk planlös-
ning med smalare rakslutet kor. Den undersöktes 1�31 av folk-
skolläraren Gottfrid Holmlund. Foto: Leif Grundberg.
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ter samt öfvervuxna med mossa och skogen // tradition 
bland allmogen deromkring är, att det varit någon på-
börjad kapell eller kyrkobyggnad före nu annerande 
Grundsunda kyrka uppbyggdes äfven kallas nämnde 
hafsvik för kyrkoviken ....1�5

Som en följd av denna rapport beordrade lands-
hövdingen länsmannen i distriktet, Alexander Lager-
gren, att besikta och uppmäta anläggningen ifråga. I 
det syneprotokoll som upprättades vid detta tillfälle 
(1��4) återfinns den fylligaste beskrivningen av tra-
ditionerna om platsen. Lagergren skriver bland annat 
följande:

(---) Att sluta af Ruinens läge äfwen som af gamla säg-
ner har den varit ämnad till Kyrka, ehuru den icke 
blifuit fullbordad. 
 Traditionen förmäler härom, att i en långt aflägsen 
forntid, några så kallade ’Sörbyggare’ eller Fiskare 
från Gefle och städerne deromkring, huilka i denna 
Skärgård idkade Strömmingsfiske, i slutet af 12:te år-
hundradet på detta ställe ernat anlägga ett Kappel, 
hvartill den nu befindtliga Ruinen varit grundval. 
När grunden var lagd anskaffades en Kyrkoklocka 
och en prouisionel Stapel uprestes, enligt en annan sä-
gen uphängdes Klockan mellan tvänne träd; När nu 
ringning första gången skulle med den nya klockan 
företagas lyckades detta icke bättre, än att kolfven el-
ler kläppen flög ur klockan och stannade icke förr än 
på Grundsunda Sockens nuvarande Kyrkovall, men 
sjelfwa klockan tog en motsatt riktning och for ned uti 
den bredwid liggande hafswiken, hvaraf denna fått 
sitt namn Kyrko eller Klockviken.
 En gammal sägen förmäler dessutom att Klockan 
någon gång fordomdags, vid vackert och lungt väder 
varit synlig på hafsvikens botten samt att försök till 
densammas upfiskande blifuit vidtagne, men då den 
kommit till kanten af Båten har fästet lossnat och den 
åter försvunnit.
 Denna tilldragelse har gifuit anledning till Grund-
sund nu varande Kyrkas upbyggande på den plats der 
kläppen stannat...1�6

En noggrannare inventering och uppmätning av 
själva kyrkogrunden gjordes dock först tio år senare, 
1��4, av ångermanlänningen Karl Sidenbladh. Siden-
bladh kunde vid sin antikvariska resa konstatera att 
det var fråga om en byggnad med skalmur och sma-
lare rakslutet kor i öster. Att det verkligen var grun-
den till en liten kyrka stod fullt klart. Han ritade av 
lämningarna och en provgrävning antydde att endast 
grunden till byggnaden blivit lagd. Däremot kunde 

1�� ATA, Grundsunda sn.
1�� HLA, Grundsunda kyrkoarkiv.

han inte hitta några spår efter kyrkogård eller andra 
byggnader i närheten. Även Sidenbladh noterade tra-
ditionerna om platsen:

– Traktens allmoge omtalar en berättelse om denna 
stensättning. ’I gamla tider stod här en kyrka. En 
gång, när det ringdes till gudstjenst, slungades klock-
an ur tornet (eller stapeln) och kläppen flög till den 
plats, der med anledning deraf nuvarande kyrkan 
byggdes,’ (som antages hafva skett före 128�.)1�7

Genom iakttagelser på platsen drar Sidenbladh i 
en kompletterande beskrivning från sommaren 1���, 
slutsatsen att traditionens uppgifter att endast grun-
den till kyrkan blivit lagd förefaller stämma. Siden-
bladh nämner också platsen ”å Skallörn i Ultrå” som 
lämning efter en kyrkobyggnad när han några år se-
nare publicerade en översikt om fornlämningarna i 
Ångermanland i Antiqvarisk tidskrift 1���.1��

I tryck återges sägnerna om Kyrkesviken först 
1�10 av Grundsundasonen och riksdagsmannen Emil 
Molin i dennes skildring av Grundsunda socken. Ut-
gångspunkten är Sidenbladhs uppgifter, men Molin 
tillför även en namnvers med de personer som skall 
ha uppfört kyrkan, upptecknade omkring 1��0 av 
Molins morbror, lektor Zacharias Grundström i 
Könsa:

Enligt en i Grundsunda gängse gammal tradition 
skulle 7 bönder hjälpts åt med kyrkobygget. De hette: 
Sjul i Gamgård = Finna, Skaller i Tjärn (under Ällön), 
Ruu [läs: Run] i Vike (under Skede), Tor, Björn och 
Ola i Fagerby = Banafjäl. Den sjundes namn har gått 
förlorat. Det är tydligt, att denna tradition syftar på 
kyrkobygget i Skede [läs: Ultrå] och ej på det senare 
kyrkobygget på ”udden mot havet”. 1��

Därefter har traditionerna om Kyrkesviken åter-
givits i tryck vid ett flertal tillfällen. De omnämns 
kortfattat av komministern Nils Hamberg i Bidrag 
till Grundsunda kyrkas och församlings krönika från 
1�12. Utförligare behandlas sägnerna och namnver-
sen av Norrlandsforskaren Johan Nordlander i en 
artikel om kyrkliga traditioner i Norrland i Kyrko-
historisk årsskrift 1�14. Uppgifterna om Kyrkesviken 
hade Nordlander fått av folkskolläraren Gottfrid 
Holmlund. 1�1� sammanfattade Bertil Hasselberg, 
som var son till kyrkoherde Carl J. E. Hasselberg i 
Grundsunda, vad som då var känt om platsen i en 
tidningsartikel i Örnsköldsviks-Posten.200

1�� ATA, Sidenbladh 1��4 s. 30 f.
1�� ATA, Sidenbladh 1��� s. 3 f. Sidenbladh 1��� s. 211.
1�� E. Molin 1�10 s. �� f.
200 Hamberg 1�12; Nordlander 1�14 s. 4� f; B. Hasselberg 1�1�.
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Traditionerna kring platsen kom också att doku-
menteras i samband med det tidiga 1�00-talets fol-
kloristiska insamlingsverksamhet för Nordiska mu-
seet och Landsmålsarkivet i Uppsala. Flera varianter 
av sägnerna upptecknades, bland annat genom folk-
livsforskaren Ella Ohlson (sedermera Odstedt) som 
var uppväxt i grannsocknen Arnäs. I en uppteckning 
från 1�2� berättar en fiskare från Ultrå att vid ”den 
vik, som vi kalla Prästvika, var det meningen att 
prästgården skulle byggas”. 1�31 berättar en annan 
fiskare från trakten att det ”hål” i isen i Kyrkesvi-
ken som enligt hans egen vittnesbörd aldrig fryser 
till, skall vara platsen där ”klockan kastades ner”. 
Folkskolläraren och folklivsforskaren Levi Johansson 
återger ytterligare en sägen som berättar att sock-
nens kyrkklocka (utan närmare platsangivelse) tre 
år i rad varje julmorgon skall ha svävat iväg genom 
luften en hel mil och lagt sig på en backe. Detta togs 
såsom ett tecken på att kyrkplatsen var felvald, var-
efter den flyttades till den utpekade platsen, det vill 
säga där sockenkyrkan nu är byggd.201

Namnversen med de sju personer som skall ha 
uppfört Grundsundas första kyrka kunde genom en 
äldre man i trakten kompletteras av Gottfrid Holm-
lund med det sjunde namnet i samband med under-
sökningarna på 1�30-talet, varmed versen fick föl-
jande lydelse:

N’Sjul i Gammgål
o. n’Skaller i Tjärn
o. n’Run i Vike
o. n’Mark i Gäle
o. n’Tor(d), Björn och Ola
från Fagerby

Det sägs aldrig uttryckligen i traditionerna att det 
är kyrkan vid Kyrkesviken som avses, men Holmlund 
konstaterar som flera före honom att åtminstone sex 
av personerna i versen bodde intill Risöfjärden, vilket 
gör det troligt att det är denna kyrka som avses.202

Äldre arkeologiska undersökningar och tolk-
ningar

Den första egentliga arkeologiska utgrävningen vid 
Kyrkesviken genomfördes på 1�30-talet under led-
ning av folkskolläraren och kulturhistorikern Gott-
frid Holmlund (1��4-1�3�), som var född i Grund-
sunda. 1�24 utsågs Holmlund till Riksantikvarieäm-
betets lokalombud i Arnäs och Grundsunda socknar, 
och redan samma år påtalar han att kyrkogrunden i 
Kyrkesviken borde undersökas. Någon undersökning 

201 NM, HA, Sägner II Grundsunda sn; ULMA 3321:3; B. 
Hasselberg 1�22 s. 2�; L. Johansson 1�22 s. 3�, 1��3 s. 13�.
202 Holmlund 1�31a s. 10.

kom emellertid inte till stånd vid detta tillfälle, men 
sju år senare, 1�31, begärde Holmlund tillstånd att 
få undersöka kyrkogrunden på egen bekostnad och 
sätta upp en minnestavla på platsen. Anledningen 
till initiativet skall ha varit åverkan som gjorts genom 
att flera lass sten hämtats från grunden. Efter att ha 
fått instruktioner i samband med en besiktning på 
platsen tillsammans med amanuens Bertil Berthel-
son vid Riksantikvarieämbetet, påbörjade Holmlund 
undersökningar på platsen samma år.203

Under fem korta fältsäsonger (1�31-34 och 1�3�) 
utgrävdes dels kyrkogrunden, dels ett ca 1�0 m2 

stort område med bebyggelselämningar och kultur-
lager som Holmlund påträffade ett stycke från kyr-
kogrunden. Holmlund kom till samma slutsats som 
Sidenbladh när det gäller att kyrkan aldrig blivit 
färdigbyggd, men de omfattande fynden från bebyg-
gelseområdet visade å andra sidan på en intensiv 
verksamhet på platsen. Holmlund ansvarade själv för 
undersökningarna 1�31-1�32 och 1�34, men delade 
ansvaret med riksantikvariens representant Wilhelm 
Holmqvist 1�33. En avslutande undersökning år 1�3� 
– efter Holmlunds död – genomfördes av Holmlunds 
medarbetare, läroverksadjunkten Torsten Michanek. 
Undersökningarna redovisades i rapportform och re-
sultaten av respektive säsongs utgrävningar referera-
des kortfattat i tidskrifter och dagstidningar på or-
ten av såväl utgrävarna själva, som av tidningsjourna-
lister. På grund av Holmlunds alltför tidiga bortgång 
1�3� blev dock det omfattande materialet aldrig or-
dentligt bearbetat och publicerat. Hans enda längre 
framställning om platsens historia trycktes i Tro och 
gärning 1�34, men denna avhandlar endast den kyrk-
liga anknytningen. Några egentliga tolkningsförsök 
och sammanfattande analyser av Kyrkesviken fram-
lades aldrig, vare sig av Holmlund eller hans med-
hjälpare.204

När det gäller kyrkogrunden knyter dock Bertil 
Berthelson an till Holmlunds undersökningar i en 
artikel i årsboken Ångermanland 1�3� angående den 
då pågående konserveringen och forskningen kring 
de ångermanländska medeltidskyrkorna:

Vi veta ännu inte tillräckligt mycket om Ångerman-
lands bebyggelsehistoria och om kristendomens in-
förande där för att kunna ge en uttömmande histo-
risk-topografisk redogörelse för kyrkobyggandet un-
der medeltiden. Där finnas problem som den under 
en följd av år genom framlidne folkskolläraren G. 
Holmlund och sedermera genom läroverksadjunk-
ten T. Michanek undersökta medeltida boplatsen vid 
Kyrkviken i Grundsunda socken, där man bland en 

203 ATA, Grundsunda sn.
204 Holmlund 1�34a; Michanek 1�32; Holmqvist 1�33.
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mängd andra föremål av växlande art påträffat bitar 
av ett rökelsekärl, som i sin mån bestyrker den även i 
namnet kvarlevande traditionen om ett litet medeltida 
kapell på denna plats. Hur Kyrkviken skall inställas 
i ett större sammanhang, är f. n. svårt att säga, men 
platsen kan i varje fall icke hava varit någon betydel-
sefullare stödjepunkt vid kristendomens utbredande 
eller vid församlingsbegreppets realiserande.205

När han långt senare, i boken Härnösands stift i 
ord och bild 1��3, sammanfattar kunskapsläget om de 
norrländska kyrkobyggnaderna bortser han dock av 
någon anledning helt från kyrkogrunden vid Kyrkes-
viken.20�

Under de följande årtiondena hölls minnet av Kyr-
kesviken vid liv av Grundsunda hembygdsförening 
som bland annat anordnade sammankomster på plat-
sen. Den första arkeolog som efter 1�30-talet tolkar 
Kyrkesvikenlokalen ur ett helhetsperspektiv är Lena 
Thålin som 1��� berör platsen i Otto och Ester Lund-
ströms hembygdsbok Bygden kring Gideälven och Hu-
sån. Utifrån kyrkotraditionen resonerar hon sig fram 
till att platsens läge talar emot en sockenkyrka, samt 
att avsaknaden av fiskelägenas typiska bodgrunder 
motsäger ett fiskarkapell. Med ”Bure kloster” i norra 
Västerbotten som jämförelse menar hon att det ”möj-
ligen” kan ha varit fråga om ”en hospitsanläggning av 
samma typ som den på Vätö i Roslagen, anlagd till 
de sjöfarandes tjänst av gråbrödraklostret i Stock-
holm, kanske med tanke på Finlandsfararna”. ”Kan-
ske”, fortsätter hon, har vi här ytterligare ett i serien 
av hospits utefter kusten”. Vidare omnämner Thålin 
i sammanhanget ”det medeltida sommarfiske som 
bedrevs utanför ångermanländska kusten av ’Gävle-
fiskarna’”.20�

Kyrkesvikens arkeologiska potential uppmärksam-
mades återigen av forskningen först under 1��0-ta-
let, i första hand genom Per Lundström och Anders 
Huggert vid Statens sjöhistoriska museum. Dessa var 
vid denna tid engagerade i undersökningarna av S:t 
Olofs hamn på Drakön i Hälsingland och såg Kyrkes-
viken som en intressant parallell till denna och andra 
hamnar. Genom deras försorg fosfatkarterades om-
rådet 1��4, fynden konserverades och Huggert pu-
blicerade ett urval av fyndmaterialet. Kyrkesvikens 
”renässans” vid denna tid får emellertid också till 
stor del tillskrivas den lokale hembygdskämpen Otto 
Lundströms engagemang. Lundström höll intresset 
för platsen levande på olika sätt och utgav bland an-
nat ett litet häfte med avskrifter ur Holmlunds rap-
porter. Men även intendenten Arne Söderström vid 

20� Berthelson 1�3� s. 1�.
20� Berthelson 1��3.
20� Thålin 1��� s. 21 f.

Örnsköldsviks dåvarande fornhem och kanslichefen 
vid Örnskölsviks kommun Karl-Eric Axenström, till-
lika drivande inom hembygdsrörelsen i regionen, bi-
drog till att platsen inte glömdes bort.

I en grundläggande artikel 1��� (även publicerad 
1���) tolkar Anders Huggert Kyrkesviken, i likhet 
med S:t Olofs hamn på Drakön i Hälsingland och 
Jungfruhamn vid Bjuröklubb i Västerbotten, som ”en 
baspunkt vid medeltidens segelled längs Norrlands-
kusten”. En baspunkt definieras i detta sammanhang 
som en plats med en viss mängd serviceinrättningar 
av bestämda slag. Han anser att handelssjöfarten 
under medeltiden kan ha varit avgörande för dessa 
platsers uppkomst och utveckling. Utifrån en över-
siktlig genomgång av fyndmaterialet konstaterar han 
att ”dateringarna synes falla inom 1200-, 1300- och 
1400-talet, kanske med tonvikt på de båda tidigare 
århundradena”. Platsen tolkas som en ”välbeställd 
social miljö” med ”långväga kontakter”. I fyndmate-
rialet finner Huggert belägg för metallhantverk, bo-
skapsskötsel, fångst och fiske, samt hantverk i form 
av träarbete, möjligen läderarbete och näverslöjd, 
samt ”kvinnlig handaflit”. Vid en jämförelse med  
S:t Olofs hamn på Drakön finner Huggert så många 
gemensamma drag, att de båda genom sitt serviceut-
bud betecknas såsom baspunkter. Däremot antyder 
han att Kyrkesviken vid närmare studie måhända 
kan överträffa S:t Olofs hamn ur ortshierarkisk syn-
punkt.20�

Efter tillkomsten av Örnsköldsviks museum under 
slutet av 1��0-talet, överfördes fyndmaterialet dit 
och presenterades i utställningsform. Marinarkeolo-
gen Christer Westerdahl vid museet intresserade sig 
särskilt för platsen och fynden och såg till att några 
analyser av kol- och benmaterial utfördes liksom en 
biostratigrafisk undersökning (pollenanalys) i en myr 
någon kilometer därifrån. Resultaten presenterades 
på den första maritimhistoriska konferensen ”Bott-
nisk kontakt” som avhölls i Örnsköldsvik 1��2. 

Westerdahl ser Kyrkesviken såsom ”ett slags för-
stadium, fastän primitivt, till en ’stad’ eller mark-
nad/köping”. De klerikala namnen på de ”knutpunk-
ter på medeltidens sjöled längs Norrlandskusten” som 
diskuteras, antyder enligt Westerdahl kyrkans aktiva 
roll i koloniseringen av Övre Norrland under högme-
deltiden efter Nöteborgsfreden 1323. Dessa ”viktiga 
rasthamnar, fiskehamnar, kanske föregångare inom 
fjärrfisket till senare tiders ’gävlebohamnar’” skall ha 
haft stor betydelse för köpenskapen, menar Wester-
dahl. På ett lokalare plan sammankopplar Wester-
dahl Kyrkesviken med ”en inre genomgående farled, 
där trafiken gått i skydd innaför det farliga utfaret 
kring Skags udde”. I detta avseende klassas platsen 

20� Huggert 1���, även 1���.
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såsom ett maritimt kulturcentrum med kommuni-
kationsteknisk bas vid en innerfarled. Som möjliga 
förklaringar till varför Kyrkesviken övergavs näm-
ner Westerdahl ändrad karaktär på kusttrafiken vid 
nyare tidens början (övergivande av innerfarleden), 
landhöjningens inverkan samt sinande fiske.20�

Nya utgrävningar vid Kyrkesviken kom till stånd 
först genom Risöfjärdsprojektet 1��0-1��2.

de arkeologiska undersökningarna vid Kyr-
kesviken – frågeställningar, resultat och tolk-
ningar

Bearbetningen av materialet från 1�30-talets under-
sökningar vid Kyrkesviken visar tydligt att platsen 
utnyttjats intensivt under i första hand 1200-talet, 
en tidsperiod som nästan helt saknar skriftliga källor 
om Norrland.210 Syftet med Risöfjärdsprojektets nya 
undersökningar 1��0-1��2 var dels att fördjupa ana-
lysen av platsens karaktär och kronologi, dels att sät-
ta in den i ett bredare perspektiv genom att studera 
flera olika delar av boplatsen och relatera platsen till 
den omgivande bygden.211 I den följande översikten 
behandlas resultaten från de äldre och de nyare un-
dersökningarna samlat.

Bebyggelselämningar

Lämningarna vid Kyrkesviken är belägna på inre de-
len av en större halvö, intill det område där landtung-
an mellan två fjärdar (Skallörs- och Ultråfjärden) är 
som smalast – det så kallade Kyrkedet. Platsen ligger 
på och nedanför en ca 100x�0 meter stor skogbeväxt 
sandterrass väster om det tvärbranta Kyrkedsberget. 
Terrassen ligger ungefär 13 meter över havet, medan 
det intilliggande berget når över 3� meter. Området 
tillhör Ultrå byskog (ca 3 km från byn), men vetter 
mot Banafjäl i nordnordväst och mot den stora Risö-   
fjärden i väst.

Genom detaljinventering och markkemiska analy-
ser av området har ett tiotal lämningar efter bebyg-
gelse identifierats inom ett närmare ett hektar stort 
område (tab. 22 och fig. 32). Med hänsyn till strand-
linjeförskjutningen i området torde de lägst liggande 
husen tidigast ha kunnat anläggas under 1100-talet, 
de högst liggande tidigast under folkvandringstid.212

20� Westerdahl 1��1; 1��2a, 1��2b, 1���.
210 Grundberg 1���, 1��2d s. 13� ff, 1���.
211 Vid de nya undersökningarna medverkade som arkeologer 
förutom förf. i olika omgångar Päivi Kontio, Björn Oscarsson, 
Anette Glöde, Ywonne Hallén och Lisette Eriksson. Härutöver 
medverkade en lång rad personer som grovarbetskraft via 
arbetsförmedlingen.
212 Grundberg 1��� s. 2� f.

Tabell 22. Bebyggelselämningar vid Kyrkesviken.

nr typ nivå
(m.ö.h.) undersökningsår

1 Kyrkogrund 14 1931

2 Smedja med spisrösen 12,5 1931-36

3 Husgrund med spisröse 10,5 (provtagning 1991)

4 Husgrund med spisröse 11 (provtagning 1991)

5 Husgrund med spisröse 13 (provtagning 1991)

5b Härd 13,5 (provtagning 1991)

6 Husgrund med spisröse 9,5 1990-92

7 Smedja med spisröse 10 1990-92

8 Slagghög 10 1990-92

9 Syllstensrad 12 -

10 Husgrund 12,5 -

11 Husgrund 15 -

12 Kajkonstruktion? 9 -

Högst och närmast berget ligger kyrkogrunden (nr 
1) som undersöktes 1�31. Anläggningen består av ett 
ca 10,�x� meter stort byggnadsfundament med ett 
smalare rakslutet kor i öster som tydligt visar att det 
är fråga om en kyrkobyggnad. Fundamentet utgörs 
av en kallmurad grund av stora stenar som lagts di-
rekt på sanden utan grundgrävning. Stenarna bildar 
1,3-1,� meter tjocka skalmurar som saknar fyllning 
av småsten och murbruk. Inuti grunden fanns endast 
enstaka småstenar och orörd sand, och inga fynd av 
föremål eller inredningsdetaljer har gjorts vare sig i 
eller intill kyrkogrunden. Skalmurarna antyder att 
man avsett att bygga en stenkyrka, men denna har 
i så fall – i enlighet med traditionen – inte kommit 
längre än till grundstenarna. Ett alternativ är att 
kyrkan uppförts av trä, vilket dock inte förklarar de 
breda skalmurarna och den totala fyndlösheten.

Under 1�30-talet undersöktes också merparten av 
en annan byggnad (nr 2) med tillhörande kulturla-
ger, sammanlagt ca 1�0 m2. Huset var ca 12x� meter 
stort och ligger ca �� meter norr om kyrkogrunden. 
Det begränsades av relativt tydliga syllstensrader 
och innehöll två spismursrösen. Resultaten från ut-
grävningarna visar att huset varit en smedja där såväl 
järnsmide som kopparhantering har förekommit. Det 
ca 10x� meter stora området med kulturlager som låg 
omedelbart öster om byggnaden var 2-3 dm tjockt. 
Ett omfattande och varierat fyndmaterial bestående 
av allt ifrån keramik, mynt och kammar, till smyck-
en, brynen och järnredskap härrör från detta område 
som kallades för ”Svarta jorden” av undersökarna.

Flera grupper av mindre huslämningar med spis-
rösen ligger i områdets nordvästra sluttning (nr 3-�). 
Hus 3-� är alla försedda med spismursrösen. Längst i 
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väster, strax nedanför hus nr 3-� ligger ett förmodat 
fundament till en kajkonstruktion (nr 12).

Uppe på terrassen finns längst i norr en husläm-
ning (nr �) som indikeras av en 4 meter lång syll-
stensrad. Strax söder om denna ligger en husgrund 
(nr 10) som endast framträder som en 12x12 meter 
stor försänkning i den flacka terrängen. Inte heller 
husgrunden längst i söder (nr 11), som är �x� meter 
stor, har något spisröse. Härutöver finns även enstaka 
gropar och stenförekomster noterade på flera platser 
inom området.

Vid undersökningarna 1��0-�2 grävdes samman-
lagt ca 242 m2 ut inom fyra olika ytor och ett antal 
provrutor. Inom yta A (ca 1� m2) påträffades bland 
annat eldslagningsflinta, en skedborr (navare) och en 
hästsko. Sannolikt har någon form av ekonomibygg-
nad, stall, verkstad eller liknande funnits i området. 

Yta B ligger lägre och i annat topografiskt läge än 
övriga undersökta ytor. Platsen kunde därför förvän-
tas rymma lämningar med annan funktion och ålder 
än smedjan som undersöktes på 1�30-talet. Utgångs-
punkten togs i ett spisröse (nr �) som ligger ca �,� 
meter över havet på en svagt nordvästsluttande av-
sats nordväst om en berghäll. Sammanlagt undersök-
tes ca 13� m2. Här framkom en byggnad med oklar 
begränsning, ca �x� meter (fig. 33). Fyndmaterialet 

i området är relativt enahanda med stora mängder 
smidesslagg (ca �3 kg), bränd lera från ugnstätning, 
koncentrationer av glödskal, järnsmältor samt kasse-
rade järnföremål i form av spikar, nitar, hästskosöm 
och järnfragment. Det är uppenbart att byggnaden 
fungerat som smedja, vilket också framgår av två 
fällstenar (städ) samt rester av själva ässjan. Karaktä-
ren skiljer dock denna smedja från den på terrassen. 

Figur 32. I Kyrkesviken har ett tiotal medeltida huslämningar påträffats.

Figur 33. Närmast den dåtida strandkanten vid Kyrkes-
viken och avskilt från övrig bebyggelse låg på 1200-talet 
en grovsmedja med ässja, smältgropar, slagghögar och fäll-
stenar. Metallbearbetningen har varit ett viktigt inslag i 
hamnens verksamhet. Foto: Leif Grundberg.
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Medan den sistnämnda uppenbarligen har använts 
för klensmide och kopparhantering, har den nyupp-
täckta huvudsakligen fungerat som grovsmedja för 
järn. Till de avvikande och närmare daterbara fynden 
inom området hör ett kantfragment från ett mynt.

Vid undersökningarna av yta C (ca 40 m2) omedel-
bart söder om den på 1�30-talet undersökta smed-
jan (nr 2) påträffades bland annat fyra mynt och en 
fingerring av silver. De aktiviteter som förekommit i 
anslutning till smedjan har uppenbarligen främst va-
rit riktad österut där ”Svarta jorden” undersöktes på 
1�30-talet, men verksamheten har avsatt spår även 
ett tiotal meter söder om husgrunden.

Den ca �0 m2 stora yta D ligger strax sydväst om 
yta C. Förutom fynd som tycks hänga samman med 
den närbelägna smedjan påträffades här även två 
pärlor som indikerar att området utnyttjats redan 
under yngre järnålder. Flera anläggningar i form av 
färgningar, stenpackningar och ”störhål” med sten- 
skoning kunde registreras, men inga tydliga spår ef-
ter huskonstruktioner eller tjocka kulturlager.

Utöver utgrävningarna av de fyra ytorna genom-
fördes också provtagning för makrofossil- och 14C-
analys i anslutning i spisrösena vid hus nr 3-� och 
härden nr �b i västsluttningen. Husen tolkas som 
bostadshus.

Tabell 23. Antalet fynd från undersökningarna vid Kyr-
kesviken, fördelade på materialkategorier. (Observera 
att särskilt grupperna järn och brons/koppar i flera fall 
innehåller åtskilliga fragment.)

Material antal

Silver 9

Brons/koppar 75

Tenn/bly/zink 4

järn 477

Keramik 73

Flinta 148

övrig sten 82

Glas 2

Ben/horn 8

Trä 1

summa 869

Fynd

Fyndmaterialet från Kyrkesviken har urban karaktär 
och ger en bild av långväga handelskontakter samt 
hög social och ekonomisk status. Sammanlagt har ca 
��0 fynd registrerats (tab. 23). Till detta kommer en 
stor mängd ben, slagg och bränd lera (tab. 24). Någon 

sentida inblandning av eftermedeltida föremål finns 
inte i materialet och inte heller tegel.

Tabell 24. ”Massfynd” från undersökningarna vid Kyr-
kesviken.

Material vikt (g)

Brända ben 282

Obrända ben 3146

Slagg (/sintrad lera) 95418

Bränd lera 28137

summa 126983

Om fynden delas in i kategorier framgår att en rad 
aktivitetssfärer är representerade (tab. 2�).

Tabell 25. Fynd från Kyrkesviken fördelade på olika ka-
tegorier. 

Kategori föremål

Personlig utrustning Kammar

Tidsfördriv Spelbricka

Smycken & 
dräktdetaljer

ringspännen, beslag, 
remsölja, runda spännen, 
fingerringar, pärlor

Husgeråd & 
matlagning

Eldslagningsflinta, eldstål, 
keramik, mat- och slaktavfall

Konstruktionsdetaljer 
& inredning

Bränd lera, bultlåsnyckel, 
krampor, nitar/brickor, spik

redskap 
(bruksföremål)

Bygelsax?, knivar, skedborr, 
syl/pryl, järnnål

jakt & fiske
Fiskekrok, ljusterspets, 
pilspets, skobrodd, 
stavskoning

Handel/varuutbyte Mynt

Metallhantering/
smide

Bleck, blästerskydd, klimpjärn, 
brynen, gjutskedar, knack- 
& glättstenar, pincett, 
stenskivor, slagg, smidesavfall

Hästutrustning Hästsko, hästskosöm

Liturgi
rökelsekar, lock till 
chrismatorium?

Keramiken består av ett �0-tal skärvor från två 
olika kärl, dels en kanna av protostengods med brun-
lila engobe, dels ett kärl av äldre blyglaserat lergods. 
Den förstnämnda kannan tillhör en typ som började 
producerades i Rhenlandet under de sista decen-
nierna av 1200-talet och var vanlig under 1300-talet. 
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Den blyglaserade lergodskannan tillhör 1200- eller 
1300-talets västeuropeiska produktion och är möjli-
gen tillverkad i Flandern.213

Sammanlagt har sex mynt påträffats vid Kyrkes-
viken (tab. 2�). Av dessa är fyra götaländska, ett 
gotländskt och ett fragment av ett svealändskt sil-
vermynt, samtliga från 1200-talet. De representerar 
därmed de tre olika mynträkningssystem som existe-
rade i Sverige under äldre medeltid.

Det gotländska myntet som hittades inom ”svarta 
jordens” område öster om husgrunden nr 2 har ti-
digare daterats till ca 1210/20-12�0/�0,214 men kan 
enligt Kenneth Jonsson preciseras till perioden ca 
122�-124�.21� Inte långt från detta hittades inom yta 
C en liten depå med fyra götaländska mynt slagna i 
Lödöse under Erik Erikssons regeringstid och nedlag-
da omkring 1240. Fragmentet av ett sannolikt svea-
ländskt mynt från perioden 12�0-12�0 påträffades 
inom yta B.21�

Till gruppen smycken hör ett flertal söljor och 
beslag av brons och koppar, samt en fingerring och 
ett ringspänne av silver. Särskilt anmärkningsvärd 
är fingerringen som har en rombisk skylt mellan två 
stavar, prydd med ett Sankt Georgskors och omgiven 
av en Ave Maria-inskription. Den karakteristiska ut-
formningen har direkta motsvarigheter i några andra 
1200- och 1300-talsfynd i Norden, även om korset 
och inskriptionen skiljer sig åt något mellan alla des-
sa ringar. Intressant nog är flera av ringarna gravfynd 
från cistercienserkloster; Alvastra, Gudhem och 

213 Keramiken från Kyrkesviken har analyserats av Magnus 
Elfwendahl (Elfwendahl & Grundberg 2000).
214 Huggert 1��� s. 1�1; Lagerqvist 1��0 s. �� f; Malmer & 
Wiséhn 1��3 s. 24.
21� Grundberg & Jonsson 2004.
21� K. Jonsson 1��2; Grundberg 1��2 s. 13� f; Grundberg & 
Jonsson 2004.

Varnhem. Möjligen har ringen varit någon form av 
ordensring.21� Andra fynd med kyrklig anknytning är 
fragment av ett rökelsekar, samt ett lock som möjli-
gen kan ha tillhört ett chrismatorium.

Flera fragment av benkammar hittades inom ”svar-
ta jordens” område. I enlighet med Broberg & Hassel-
mos typschema över medeltida kammar tillhör dessa 
kamtyp �, det vill säga ”sammansatt dubbelkam med 
dubbelt bågformad ändskiva och enkel skena”.21� Ske-
norna på Kyrkesvikenkammarna är försedda med 
parallella längsgående linjer och fästade med parvis 
ställda bronsnitar. De bevarade ändskivorna är orne-
rade med punktcirklar. Kamtypen är i de östsvenska 
städerna ”relativt koncentrerad till 1200-talet, möj-
ligen till århundradets första hälft”.21� Kammarna 
ingick i den personliga utrustningen och är vanliga 
fynd i medeltida städer och borgar. De är masspro-
ducerade i urbana miljöer av specialiserade ben- och 
hornhantverkare som arbetade för en anonym mark-
nad.220

Sammanlagt har ett femtiotal kopparbleck hittats, 
varav flertalet i anslutning till smedjan på terrassen. 
Åtskilliga av dessa är försedda med nitar, nithål och 
förstärkningar. Fynden vittnar om att man lagat och 
reparerat kopparkärl på platsen, men knappast till-
verkat nya.221

Två skedar av järn kan tolkas som gjutskopor och 
har paralleller i andra medeltida smedjefynd, såsom 
i 1200-talsanläggningen Hradist’ko vid floden Davle 
i Tjeckien.222 Skedar av metall är annars sällsynta 

21� Se vidare Grundberg 1��2d s. 13� ff.
21� Broberg & Hasselmo 1��1 s. �2 f.
21� Broberg & Hasselmo 1��1 s. 12�.
220 Christophersen 1��0; L. Flodin 1���.
221 Vid genomgången av kopparblecken har Gustaf Trotzig 
varit behjälplig och kommit med viktiga synpunkter.
222 Richter 1��2 s. 1��, fig. 102.

Tabell 26. Myntfynd från Kyrkesviken.

typ Beskrivning Myntherre präglingsort datering

LL XXII A:2a
jonsson III :4

Penning med rutat 
korsmotiv)(kors med bokstäver

? Gotland Ca 1225-1245

LL XII :C:6a Brakteat med kyrkgavel ? Lödöse Ca 1230-1240?

D:o D:o D:o D:o D:o

LL XIII :5
Brakteat med svärd mellan 
bakvänt r och kors

Erik Eriksson Lödöse Ca 1222-1229

LL XVI:A:1 Brakteat med rutad krona Erik Eriksson Lödöse 1240-tal

LL IX-X? Fragment av slätringsbrakteat
Valdermar Birgersson?/ 
Magnus Ladulås?

Svealand? Ca 1250-1290?

Bestämning: Kenneth Jonsson, Stockholms universitet; Monica Golabiewski Lannby, KMK
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under medeltiden med undantag av oblatskedar av 
tenn/bly och högklassiga silverskedar.223 Gjutskedar-
na kan knappast ha använts till arbete i silver, guld 
eller kopparlegering som har hög smältpunkt, men 
möjligen för gjutning av tenn och bly.

Flera brynen påträffades i anslutning till smedjan 
(nr 2). Av dessa kommer ett violettfärgat fyllitbryne 
av kategorin ”norsk blå” sannolikt från trakten norr 
om Sognefjorden i Norge. Nio brynen är gjorda av ljus 
muskovitskiffer som inte förekommer inom regionen, 
och möjligen härstammar från ett brynstensbrott i 
Västanå i Skåne. Ett annat bryne är möjligen tillver-
kat av Burgsvikssandsten och härrör alltså från södra 
delen av Gotland. Härutöver finns ett antal brynen 
av fyllit, kvartsfyllit, skiffer och basit som har till-
verkats av sten som härrör från urberget eller fjäll-
kedjan.224

Flera blästerskydd av sten påträffades i och i an-
slutning till smedjan på terrassen. Dessa är kraftigt 
eldpåverkade på ena sidan och vittnar om att de ut-
satts för ca 1100-gradig värme. I yngre järnålderssam-
manhang är blästerskydd eller blästermunstycken på 
norskt område huvudsakligen tillverkade av täljsten 
och i Sverige av bränd lera.22� De medeltida bläster-
skydden från Kyrkesviken är ovanliga i sitt slag.

En hästsko och ett tjugotal hästskosöm vittnar om 
att hästar har använts på platsen. Hästskon är en flik-
sko som förekom under 1100- eller 1200-talen. Flera 
söm tillhör denna skotyp, medan andra tillhör den 
äldre varianten av toffelsko (”spansk hästsko”) utan 
sömränna som börjar användas under 1200-talets se-
nare hälft och blir vanlig under 1300-talet. De olika 
typerna visar att man vistats på platsen både under 
vinter och sommar.22�

De enda föremålsfynd som tycks tillhöra en äldre 
period än medeltiden är ett par pärlor av yngre järn-
ålderskaraktär.

Analyser

Sammanlagt har ett tjugotal 14C-analyser utförts 
på material från Kyrkesviken. Resultaten visar två 
urskiljbara faser, en under yngre järnålder och en 
under medeltid. Till den äldre fasen hör tre date-
ringar som är spridda över området. De allra flesta 
dateringarna faller dock inom perioden 1000-1400, 
med en övervikt för 1000- och 1100-talen (fig. 34). 
Det sistnämnda är anmärkningsvärt med tanke på 
att fyndmaterialet har sin tyngdpunkt i 1200-talet. 

223 af Ugglas 1�3�.
224 Den geologiska bestämningen har utförts av Peter Kresten 
(1���a).
22� Oldeberg 1��� s. �� f.
22� Om medeltida hästskor och hästskosöm, se Wallander 
1���.

Bortsett från pärlorna (som tillhör vikingatid) finns 
inga fynd som med säkerhet kan dateras till tiden 
före 1200-talet. Vedartsbestämningar har inte gjorts 
på kolproven, men träslag som ek som kan bli mycket 
gamla finns inte i området. Även om man lägger till 
en egenålder för det daterade kolet på 100 år före-
faller dateringarna tidigare än väntat. Med undantag 
för en datering som har mycket stor osäkerhetsmar-
ginal sträcker sig ingen in i 1400-talet, och endast 
några få in i 1300-talet.

Undersökningarna har innefattat en rad miljöar-
keologiska analyser.22� Markkemiska undersökningar 
i form av analys av glödförlust och fosfat uppvisar 
höga värden i anslutning till de undersökta bebyggel-
selämningarna i norra delen av området, men även i 
västsluttningen och i ett område nordväst om kyrko-
grunden. Fosfatkarteringen indikerar också mänsk-
lig verksamhet på terrassens smalare fortsättning 
i nordöst längs stigen genom området – den gamla 
”Kyrkedsvägen”. Analyserna antyder att odling kan 
ha förekommit på ett par platser inom området, och 
att jordarten torde ha krävt en kraftig gödsling.22�

En pollenanalys har genomförts av borrprov häm-
tade i direkt anslutning till bebyggelsen. Provtag-
ningsplatsen ligger i myrmarken – själva ”Kyrkedet” 
– endast ca 30 meter nordöst om yta B, ca �,�-10 
meter över havet. De utförda 14C-dateringarna av 
borrkärnan blev yngre än väntat, vilket anses bero 
på inblandning av exempelvis yngre rötter, men dia-
grammet anses ändå ge en god bild av kulturlandska-
pets förändring på platsen. Resultatet av analysen 
uppvisar flera olika faser som dock är svåra att tids-
fästa exakt. Den äldsta utgörs av en strandängsfas 
som avlöses av en torrare skogsfas. Därefter följer en 
kort bosättningsfas med odling av sädesslag i direkt 
anslutning till boplatsen, sannolikt under 1200-ta-
let. I följande myrmarksfas har odlingen upphört och 
marken har succesivt blivit fuktigare igen, sannolikt 
på grund av vattenavrinning från den högre belägna 
väldränerade terrassen med bebyggelselämningar. En 
mindre odling har i slutet av denna period funnits på 
ett visst avstånd från platsen. Under den sista fasen 
– då bosättningen sedan länge var övergiven – har 
goda betes- och fodermarker funnits i området.22�

Makrofossilanalyser visar att korn har odlats på 
platsen, men i någon grad även havre. �0 procent av 
frömaterialet består av odlade växter, medan 21 pro-
cent är åkerogräs. I synnerhet förekomsten av svin-

22� De miljöarkeologiska undersökningarna har huvudsakligen 
utförts och presenterats av Björn Oscarsson (1��2) och Lisette 
Eriksson (1��4) i C- och D-uppsatser i arkeologi vid Umeå 
universitet, under handledning av Roger Engelmark, Johan 
Linderholm och Karin Viklund.
22� L. Eriksson 1��4.
22� L. Eriksson 1��4.

�0 �1



målla antyder att det varit fråga om vårsådd och att 
åkrarna varit bearbetade och kraftigt gödslade. Våt- 
och torrängsväxterna utgör 11 procent och vittnar 
om att strandängarna har utnyttjats för djurfoder.230

Benmaterial från husdjur har påträffats vid samt-
liga undersökningar i Kyrkesviken. Merparten består 
av obrända ben som framkom vid 1�30-talets under-

230 Oscarsson 1��2.

sökningar av ”svarta jorden”. Nöt dominerar och följs 
i tur och ordning av får/get och svin. Varken häst 
eller älg förekommer i materialet. Det marina insla-
get i form av säl och fisk är påtagligt. Bland fiskarna 
förekommer ben från abborre, gädda, sill, lax samt 
obestämda lax- och karpfiskar.231

231 De osteologiska analyserna har i olika omgångar genomförts 
av Per Ericson, Torbjörn Ahlström, Ywonne Hallén och Barbro 
Hårding.

Atmospheric data from Stuiver et al. radiocarbon40 1041-1083(1998); OxCal v3.3 Bronk ramsey (1999); cub r4sd:12prob usp[chron]

Kyrkesviken

St-13225 670±60BP

St-13224 685±70BP

St-12678 690±100BP

St-12679 705±215BP

St-13226 740±70BP

St-13219 760±70BP

St-13645 770±40BP

Ua-3726 815±60BP

St-13641 820±40BP

St-13220 850±70BP

St-8102 865±85BP

St-13223 870±85BP

St-13648 890±65BP

St-13643 905±40BP

Ua-3725 905±70BP

St-13646 915±40BP

Ua-3724 930±90BP

St-13472 935±70BP

Ua-3723 945±65BP

St-13644 965±65BP

St-13642 985±70BP

St-13222 985±70BP

St-8190 1035±90BP

800 e.Kr. 1400 e.Kr.1000 e.Kr. 1200 e.Kr.

Figur 34. 14C-dateringarna från Kyrkesviken spänner över flera hundra år. Tre dateringar från om-
rådet som härrör från järnåldern har här uteslutits för att diagrammen skall få bättre upplösning.
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Kronologi, karaktär och kontakter

Sammantaget visar undersökningarna att mänsklig 
verksamhet har förekommit vid Kyrkesviken redan 
under järnåldern. Hur omfattande eller varaktig den-
na bebyggelse varit är oklart och några huslämningar 
från den tiden har inte identifierats. Av 14C-datering-
arna att döma förefaller den medeltida boplatsen ha 
etablerats åtminstone redan under 1100-talet, men 
fynden vittnar om att bebyggelsen fick karaktären 
som centralplats med vidsträckta kontakter först un-
der 1200-talets första hälft. Platsen har varit i bruk 
under hela 1200-talet och möjligen en bit in på 1300-
talet. Någon bebyggelse har inte funnits vid Kyrkes-
viken sedan dess.

Såväl osteologiska och markkemiska undersök-
ningar som pollen- och makrofossilanalyser visar att 
Kyrkesviken haft en fast bosättning och att perma-
nent jordbruk och boskapsskötsel har kombinerats 
med småviltsjakt, sälfångst och fiske. Bland fynden 
på platsen kan en pilspets av järn och en ljusterspets 
av ben knytas till dessa näringar. Hästskor och häst-
skosöm visar att man haft hästar på platsen, men 
ingenting tyder på militär närvaro (stridsvapen sak-
nas).

Att kyrkliga aktiviteter förekommit vid Kyrkesvi-
ken framgår av kyrkogrunden, som genom sin plan-
lösning kan dateras till 1200-talet. Flera föremål, 
såsom den förmodade cisterciensiska fingerringen, 
rökelsekarfragmentet och ett eventuellt lock till ett 
chrismatorium har också kyrklig anknytning.

Tyngdpunkten i verksamheten låg dock i metall-
hanteringen, som tycks ha varit uppdelad på två 
smedjor, en grovsmedja närmast vattnet och en klen-
smedja uppe på terrassen där även kopparhantering 
och finare arbeten förekommit.

Fynd som mynt, keramik och kammar vittnar 
om intensiva kontakter med urbana centra (städer, 
borgar, kloster) i södra Östersjöområdet. Om dessa 
bestått i regelmässiga handelsförbindelser i ett mo-
netärt system är osäkert med tanke på att mynten 
representerar tre olika mynträkningssystem.

Kulturell och historisk miljö

I Grundsundas södra del där Kyrkesviken ligger är 
kustbandet starkt sönderflikat och nivåskillnaderna 
är stora. Området tillhör därmed, såsom dess nordli-
gaste utpost, den särpräglade och branta ångerman-
ländska Höga Kusten, medan socknens norra del sna-
rare karaktäriseras av den betydligt lägre och jämnare 
Västerbottenskusten. Denna del av norra Ångerman-
land utgör således en tydlig naturgeografisk gränszon 
mellan nord och syd som har sin motsvarighetet i ett 
kulturgeografiskt gränsområde. Under järnåldern 
kommer detta till uttryck i gravformer, ortnamn och 

andra företeelser som här finner sin nord- eller syd-
gräns.232 Det för sydligare områden så karaktäristiska 
gravhögarna av järnålderskaraktär har sin nordgräns 
i grannsocknen Arnäs och är således okända i Grund-
sunda. Den sedentära, bofasta, jordbruksbebyggelsen 
i socknen har därför ansetts tidigast tillhöra medelti-
den. Mot detta talar emellertid åtskilliga av ortnam-
nen i området som är av järnålderstyp, i Risöfjärds-
området framför allt osammansatta naturnamn som 
Finna, Skede, Vike med flera.

Ett mindre antal gravrösen i socknen ligger också 
på en så låg nivå över havet att de inte kan ha anlagts 
tidigare än under järnåldern. Av dessa så kallade 
nykuströsen är i synnerhet några gravar på Burhol-
men av intresse eftersom de bara ligger på en höjd-
sträckning omkring en kilometer väster om Kyrkesvi-
kenlokalen, väl synlig tvärs över den lilla Skallörsfjär-
den. Tre av dessa gravar undersöktes i samband med 
Risöfjärdsprojektet 1��0-�2 och kunde dateras till 
äldre romersk järnålder (100-talet e.Kr.), folkvand-
ringstid (400-talet e.Kr.) respektive vendeltid (�00-
talet e.Kr.). Den äldsta graven ligger ca 21 meter över 
havet och är anlagd då Burholmen utgjorde en liten 
ö i Risöfjärden. I röset fanns emellertid rester efter 
ytterligare en begravning, en ung pojke eller flicka 
som enligt 14C-dateringar härrör från 1200-talet 
e.Kr. Den folkvandringstida graven, ca 14 meter över 
havet, var en brandgrav som innehöll en järnkniv och 
flera björnfalanger som visar att den döde lagts på 
en björnfäll. Graven från vendeltid, också den ca 14 
meter över havet, var en brandgrav som innehöll en 
brodd och några andra järnföremål samt 24 röda och 
gula glasflusspärlor. Gravfynden tyder på att platsen 
använts som en ”begravningsö” under lång tid, sanno-
likt av en bofast befolkning från närområdet.233

Längre in mot byn Banafjäl har också boplatsläm-
ningar från förromersk järnålder nyligen undersökts 
under ledning av Anna-Karin Lindqvist.234 Lösfyn-
den från järnåldern är dock fåtaliga inom socknen 
och från dess södra del härrör blott två föremål, en 
oval eldslagningssten funnen i Stensätter och en ked-
jehållare av brons – det så kallade Finnasmycket. Det 
senare, påträffat i byn Finna ca 3,� kilometer väst-
sydväst om Kyrkesviken på andra sidan Risöfjärden, 
är försett med en sekundär skeppsristning och kan 
dateras till vendeltid eller äldre vikingatid.23�

Området karakteriseras av maritimt präglade kul-
turmiljöer och Grundsundakusten är rik på tomt-
ningar och gropar av olika typer i klapperstensfält. 

232 Baudou 1��� s. 2�, 1��� s. �� f, �4 f, fig. 2; Westerdahl 
1���b; Rathje 1��3.
233 Grundberg 1��2d s.132 ff; 1��3.
234 A.-K. Lindqvist 1��4a; 1��4b; 2001.
23� Stenberger 1��1 s. 1�4; Westerdahl 1��� s. 1�0.
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Groparnas datering och funktion är ännu osäker, 
men liknande anläggningar i Övre Norrland är knut-
na till säsongsmässig sälfångst och dateras huvudsak-
ligen till yngre järnålder.23� Undersökta tomtningar 
vid Skeppsmalen i Grundsunda innehöll sälben och 
har daterats till vendeltid.23� Ytterligare en mari-
timt präglad kategori som förekommer rikligt inom 
socknen är labyrinter. Av omkring 1�0 kända före-
komster längs hela Norrlandskusten, härrör över 20 
från Grundsunda.23� Genom lichenometriska studier 
(datering genom mätning av lavtillväxt på stenar) har 
Broadbent och Sjöberg konstaterat att de flesta laby-
rinterna i Norr- och Västerbotten lades mellan 14�0 
och 1��0.23� Vid norra delen av Tvärlandsberget, ca 
��0 meter östsydöst om Kyrkesvikenlokalen, åter-
finns en labyrint (RAÄ �0) med spiralformig grund-
plan omkring 3� meter över havet. På Kyrkedsberget 
finns slutligen även en stenugn, belägen ca 12� meter 
sydöst om kyrkogrunden, som förknippas med ryss-
härjningarna i området 1�21.

Den maritima karaktären på området har lett till 
att Kyrkesviken ibland har ansetts ligga isolerat långt 
ute i kustbandet. Ur kommunikationsmässig synvin-
kel låg dock hamnen i själva verket strategiskt till i 
den medeltida bygden i socknens södra del och var 
lättillgänglig för samtliga byar kring Risöfjärden, 
såväl sommar som vinter. De gamla byarna i bygden 
runt Risöfjärden utgörs av Banafjäl, Ultrå, Skede, 
Finna, Killingsnäs och Ällön.

De första skriftliga källorna som omnämner 
olika platser i Grundsunda återfinns i några medel-
tidsdokument från 1400-talet, men inga av dessa av-
ser just Kyrkesviken. I handlingarna omnämns ett fler-
tal Grundsundabyar, men endast två belägna i sock-
nens södra del. Dessa två, Banafjäl och Ultrå, är också 
de största byarna i socknen i historisk tid. Banafjäl, 
där ett lagmansting avhölls år 1413,240 gränsar till 
Ultrå (inom vars byskog fornlämningsområdet lig-
ger) ej långt ifrån Kyrkesviken. Bykärnorna i Banafjäl 
och Ultrå ligger ca 3,� respektive 2,� kilometer från 
Kyrkesviken. Byn Ultrå omnämns i Stockholm stads 
tänkeböcker år 1�1�, då några personer från ”Ytre by 
i Grundsunda” uppges vara arvtagare till en nyligen 
avliden Stockholmsborgare.241 I en bilaga till samma 
källa omnämns ”Vma och Grundeswnda” i samband 
med sjövägen längs kusten, sannolikt under 14�0-ta-
lets första hälft.242 Det enda medeltida fyndet som 
omnämns från området är ett mynt påträffat på gård 

23� Broadbent 1���; A.-C. Nilsson 1���.
23� Grundberg 1��2d.
23� Westerdahl 1��� s. 1�� ff; Grundberg & Sjöberg 1��2.
23� Broadbent 1��� och Sjöberg 1��0.
240 Lundkvist 1��2 s. �� ff.
241 Nordlander 1�0� s. 43 f.
242 G. Carlsson (red.) 1�44 s. �1� f.

i Ultrå som uppges vara daterat till 14��.243 I den 
äldsta bevarade skattelängden från Ångermanland, 
”Gärder och hjälper” från 1�3�, uppräknas samtliga 
sentida byar i södra Grundsunda.244

Som ett led i Risöfjärdsprojektets undersökningar 
har kulturlandskapet i Risöfjärdsområdet studerats 
också med kulturgeografiska och miljöarkeologiska 
metoder. Särskild vikt har därvid lagts vid byn Fin-
na. Byn Finnas fyra gårdar ödelades 1�21 när ryska 
styrkor detta år brände ner byn. Genom att gårdarna 
på den ursprungliga bybacken efter detta flyttades 
ett par hundra meter, finns lämningarna efter den 
gamla bytomten kvar ostörda av senare bebyggelse. 
Det så kallade Finnasmycket, en kedjehållare från 
yngre järnåldern med ursprung i centrala Ryssland, 
påträffades i närheten av dessa lämningar.24� En kul-
turlandskapsanalys av Risöfjärdsområdet med hjälp 
av äldre lantmäteriakter har dessutom genomförts av 
Anita Jonsson, som konstaterar att någon större för-
ändring i den rumsliga uppdelningen mellan odlings-
mark, bebyggelselägen och skogsmark inte har skett i 
området sedan 1�00-talets början. Till de viktigaste 
förändringarna under senare tid hör den ökande 
igenväxningen av odlingsmark samt tillkomsten av 
fritidshusbebyggelse.24�

I samband med dessa studier har även en pollen-
analys gjorts i en numera igenvuxen tjärn vid Sör-
åkern, några hundra meter sydväst om den gamla 
bytomten i Finna.24� Provtagningsplatsen ligger ca 10 
meter över havet och torde ha avsnörts under �00- 
eller �00-talen. Torvprofilen, som daterats genom 
tre 14C-analyser och mindre partier med varvig lera, 
beskriver en ca 1�00 år lång tidsperiod. Resultaten 
antyder att odling av korn förekom någonstans i Risö- 
fjärdsområdet under folkvandringstidens senare del 
(�00-talet). Under vikingatiden (sannolikt från �00-
talets slut) är odlingsindikationerna starka och vitt-
nar om att odling av korn och råg sannolikt förekom 
inom Finna by. Därefter växte åkrarna igen och odling 
förekom inte i området under tidig medeltid (1100-
1200-talen). Under senmedeltid (sannolikt i början 
av 1300-talet) inträdde en kraftig odlingsfas i närhe-
ten av tjärnen som är ursprunget till det odlings- och 
beteslandskap som existerat fram till i dag. Odlingen 
dominerades av korn, men även råg förekom och od-
lades permanent sedan 1�00-/1�00-talet.24�

243 Björkman & von Sydow (utg.) 1�41 s. 3��.
244 KA, Strödda räkensk. & handl. t o m 1�30, Gärder och 
hjälper, fol. ���-���. Skattelängden finns numera publicerad av 
Skogsjö (1���).
24� Stenberger 1��0; Westerdahl 1��� s. 1�0.
24� A. Jonsson 1���.
24� Pollenanalysen har utförts av Jan-Erik Wallin och Roger 
Engelmark (1���).
24� Wallin & Engelmark 1���.
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Kyrkesviken – en hamnplats från 1200-talet

Kyrkesviken kan tolkas som en centralplats under 
1200-talet med flera olika funktioner kopplade till 
kyrklig verksamhet, kommunikation, handel och me-
tallhantverk (fig. 3�).

Det kyrkliga inslaget är påtagligt i Kyrkesviken, 
men platsen verkar inte ha ingått i någon fast sock-
enorganisation. Hur platsens kyrkliga funktioner 
skall tolkas är därmed osäkert, men flera möjligheter 
finns. Den permanenta bosättningen skulle tillsam-
mans med det högklassiga fyndmaterialet kunna tala 
för att en makthavare som måhända hade adminis-
trativa uppdrag eller kontrollerade handel och kom-
munikationsmedel, uppfört en egenkyrka som tjänat 
det egna samhället och dess besökare. 

Vem eller vilka som än stod bakom kyrkan och öv-
riga aktiviteter i Kyrkesviken, så måste det transport-
geografiska läget ha varit avgörande för bebyggelsens 
lokalisering och för de maktpolitiska ambitionerna. 
Platsen låg således i både en natur- och kulturgeogra-
fisk gränszon som skapade såväl resurstillgång som 
speciella behov. Det är med andra ord hamnen och 
de maritima förutsättningarna som utgjort basen i 
gårdens eller det lilla samhällets existens.

Den betydelse Kyrkesviken har tillmätts i bygdens 
historieskrivning genom tiderna framgår av såväl ort-
namn som traditioner. I bägge fallen är det platsens 
kyrkliga funktion som har stått i centrum. Under 
1�00-talet var Kyrkesviken och grunden till en kyr-
kobyggnad på platsen känd både av lokalbefolkningen 
och av antikvarier. Riktig uppmärksamhet fick dock 
platsen först genom folkskolläraren och hembygds-
forskaren Gottfrid Holmlunds utgrävningar 1�31-34 
då ett rikt fyndmaterial framkom. Genom de nya 
undersökningarna 1��0-�2 har såväl kunskapen om 
platsen som allmänhetens intresse för den ökat yt-
terligare.

7. AndrA undErsöktA 
cEntrAlplAtsEr längs 
norrlAndskustEn

Som jämförelsematerial till de sex platserna i Ång-
ermanland och Medelpad presenteras i det följande 
de viktigaste arkeologiskt undersökta medeltida 
centralplatserna i andra delar av Norrland.24� Urva-
let har begränsats till att omfatta arkeologiskt un-
dersökta bebyggelselämningar från medeltiden längs 
Norrlandskusten där fyndmaterialet och andra om-
ständigheter indikerar att lokalen har haft central-
ortskaraktär av något slag (fig. 3�). Undersökningar 

24� Översikten har tidigare publicerats i Bebyggelsehistorisk 
tidskrift 42 (Grundberg 2002).

av medeltida sockenkyrkor redovisas inte i detta 
sammanhang och inte heller lämningar i inlandet.2�0 
Presentationen omfattar Norrbotten, Västerbotten 
och Hälsingland och inleds med en kort forsknings-
översikt för respektive landskap.

7.1 norrBottEn

De norrbottniska centralplatserna har ingående be-
handlats av Thomas Wallerström i dennes avhandling 
i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet från 1���, 
Norrbotten, Sverige och medeltiden. Avhandlingen be-
lyser kungamaktens regalrättsliga etablering och ter-
ritorialisering genom att studera det norrbottniska 
kustlandets kolonisation och kulturkontakter. Förut-
om de nedan redovisade centralplatserna, behandlas 
även de medeltida kyrkorna och de samiska offer-
platsfynden i avhandlingen. Medeltida bebyggelse-
lämningar i Norrbottens kustland har även berörts 
av arkeologiska undersökningar vid Björsbyn norr om 
Luleå och vid Edeforsen i Edefors socken. Av intresse 
i sammanhanget är också ett skeppsvrak från Kall-
viken söder om Luleå som antas ha en senmedeltida 
datering.2�1

2�0 För de medeltida kyrkorna i Norrbotten hänvisas till 
Wallerström 1���b s. 2� ff.
2�1 Wallerström 1���a-b; jfr 1��2, 1��3, 1���, 1���a-b; 
Lundholm 1��2b s. 120 f.

Figur 35. Under 1200-talet stod vattnet ca � meter högre 
än i dag vid Kyrkesviken. Till vänster syns det låglänta 
Kyrkedet, lämpligt för strandslåtter, som sammanbinder 
Skallörsfjärden i förgrunden med Prästviken. Bebyggelse 
och odlingsytorna ligger på sandterrasser nedanför det 
branta Kyrkedsberget där byggandet av kyrkan pågår för 
fullt. Bostadshusen ligger strax ovanför själva hamnläget, 
medan smedjorna ligger närmare Kyrkedet. Teckning: 
Lars Högberg.
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En del av undersökningarna som behandlas av Wal-
lerström har ingått i det svensk-finska forskningspro-
jektet ”Tornedalens äldre bosättningshistoria” som 
med tvärvetenskapliga metoder har studerat Torne-
dalens äldsta bebyggelse. Förutom utgrävningarna 
vid Kyrkudden i Hietaniemi som presenteras nedan, 
har på den finska sidan inom projektet genomförts 
undersökningar av senmedeltida och senare bebyg-
gelselämningar dels på ön Oravaisensaari, dels i byn 
Kainuunkylä. Det arkeologiska och paleobotaniska 
källmaterialet från Tornedalen och andra delar av 
övre Norrland har också ur ett historiskt perspektiv 
behandlats i Hans Sundströms avhandling i historia 
vid Lunds universitet från 1��4, Bönder bryter bygd, 
samt av Kjell Lundholm i flera arbeten.2�2

En viktig utgångspunkt för den norrbottniska 
forskningen har dessutom varit det vid Umeå univer-
sitet under 1��0-talet genomförda tvärvetenskapliga 
Luleälvsprojektet – trots att inga medeltidsarkeolo-
giska undersökningar har genomförts inom dess ram. 
Projektets resultat har sammanfattats i boken Att 
leva vid älven som utkom 1���.2�3 En liknande be-
tydelse har det vid samma universitet under 1��0-
talet bedrivna ”Bottenviksprojektet – det maritima 
kulturlandskapet” haft, vilket också är relevant för 
det väster- och österbottniska kustlandet.2�4

Kyrkudden i hietaniemi

När Olaus Magnus på sin avlatskrämarresa vid mid-
sommartid 1�1� kom till Torneå längst in i Bottniska 
viken, slogs han av dess karaktär av mötesplats för 
människor från vitt skilda håll. I sin beskrivning av 
de nordiska folken 1��� uttryckte han det på föl-
jande sätt: ”Denna stad har ett särdeles vackert 
och förmånligt läge, och ingen annan handelsplats 
i hela trakten upp emot Nordpolen är mera besökt 
än detta Torneå. Här församlas nämligen hvitryssar, 
lappar, bjarmer, bottningar, finnar, svenskar, tavaster 
och hälsingar; dessutom komma åtskilliga från Norge 
öfver de höga fjällen och vidsträckta ödemarkerna, 
liksom öfver Jämtland”.2�� Av fogderäkenskaperna 
från samma tid vid 1�00-talets mitt framgår att mel-
lan ett 40-tal och ett �0-tal marknadsbodar i Torneå 
hamn varje år hyrdes ut till både bönder och borgare 
som där drev handel med ”ryssarna”.2��

Staden Torneå grundades först 1�21, men orten 
nämns som kapellförsamling under Luleå redan under 

2�2 Wallerström 1���a s. 10� f; Koivunen 1���, 1��1; 
Sundström 1��4; Lundholm 1���, 1��1a-c, 1��2a-b. För ett 
äldre synsätt, se Olofsson 1��2.
2�3 Baudou (red.) 1���; se särskilt Åkerman 1���.
2�4 Holstein (red.) 1���.
2�� Magnus 1��� del IV s. 1��.
2�� Nordlander 1��0 s. 313 ff.

1300-talets första hälft och som självständig socken 
före 1400-talets andra hälft. Den av Olaus Magnus 
besökta handelsplatsen tros ha legat på Björkön i Tor-
neälvens mynning där den senmedeltida kyrkan är 
belägen, men inga arkeologiska undersökningar har 
kunnat påvisa några omfattande lämningar i områ-
det. En pollenanalys på ön visar dock att spår efter 
jordbruksaktivitet i området kan beläggas tidigast 
under 1400-talets senare hälft.2��

En plats som indirekt har samband med Torneå är 
dock Kyrkudden i Hietaniemi (Hedenäset) som ligger 
på Torneälvens västra strand ca �0 kilometer upp-
ströms Torneå. I en uppteckning från 1�4� uppges 
att en marknadsplats redan innan Torneå grundades 
skall ha funnits vid det kapell på platsen som uppför-
des 1�1�.2�� På Kyrkudden finns mycket riktigt också 
lämningar efter en marknadsplats som undersöktes 
av Norrbottens museum 1��4 och 1���-1��0 under 
ledning av Thomas Wallerström.2��

Vid undersökningarna påträffades elva förmodade 
gravar, fem husgrunder och två tjärgropar. Dessutom 
undersöktes en märklig 1�x10 meter stor nedgrävning 
omgiven av en låg vall, som av Wallerström tolkas som 
en försvarsanläggning. Området tolkas som en mark-

2�� Lundholm 1��1b s. 2�� ff; Segerström 1���; Wallerström 
1���a s. 1�.
2�� Bergling 1��4 s. 1��; Wallerström 1���a s. 330 f not 4.
2�� Wallerström 1���a s. 10� ff, 1���b s. 10� ff, se även 
t.ex. 1���a, 1���b. För det osteologiska och pollenanalytiska 
materialet, se Vretemark 1��� resp. Segerström 1���.

Figur 36. De undersökta medeltida centralplatserna längs 
Norrlandskusten, från Hälsingland i söder till Norrbotten 
i norr.
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nadsplats och de små husgrunderna klassificeras som 
verkstäder, medan bostäder och fähus verkar saknas. 
Såväl tjärproduktion som järnhantverk har förekom-
mit. Sammanlagt tillvaratogs ca 3000 fynd och 2,� kg 
ben. Benmaterialet visar att platsen huvudsakligen 
har använts säsongsmässigt under sensommar och 
höst. Den kommersiella verksamheten indikeras av 
en blyplomb som har tillhört en klädesbal. Fyndma-
terialet har en allmän Östersjökaraktär och omfattar 
exempelvis medeltida smycken och keramik.

De elva förmodade gravarna i området är alla icke-
kristna och dateras till perioden från 1000-/1100-tal 
till 1�00-talets mitt – alltså även efter kapellets till-
komst 1�1� – med särskild tonvikt på de senaste år-
hundradena. Det är oklart hur dessa gravar förhåller 
sig till den gårdsbebyggelse som enligt kartmaterial 
fanns på platsen redan på 1�40-talet. Enligt Wal-
lerström har det ovanliga gravskicket östlig karaktär 
och härstammar förmodligen från Övre Satakunda 
och Tavastland i Finland, kanske också från Karelen. 
De äldsta gravarna sammanfaller i tid med områ-
dets äldsta jordbruksindikationer i pollenmaterialet. 
Marknadsplatsen på Kyrkudden, menar Wallerström, 
har däremot tillkommit först under 1300-talet som 
ett utslag av svenska regalistiska anspråk. Platsen 
har dock inte varit möjlig att nå med båt direkt från 
Bottenviken på grund av flera forsar, och förutsätter 
därför ett omland uppströms detta område. Kyrkud-
den förlorade sin funktion i samband med Torneås 
grundläggning 1�21. 

Luleå Gammelstad

1��� utnämnde Unesco Luleå Gammelstad till 
världsarv på grund av den välbevarade kyrkstads-
bebyggelsen som ligger i anslutning till den stora 
senmedeltida kyrkan vid Luleälvens mynning. De 
norrländska kyrkstäderna med stugor och stallar 
som användes av de långväga församlingsborna vid 
kyrkhelger och marknader anses vara ett resultat av 
reformationens uppskärpning av kyrkotukten och 
av ett förändrat kyrkligt arbetssätt. Luleå älvdal fi-
gurerar dock i skriftliga källor redan på 1320- och 
1330-talet i samband med donationer och ägodel-
ningar mellan mellansvenska och mellannorrländska 
stormän, däribland Nils Fartegnsson från Medelpad. 
Luleå omnämns som kapell 133�, och 13�4 fanns en 
prästgård i församlingen. Sannolikt låg 1300-talets 
kyrka och prästgård på ungefär samma plats som i 
dag. Från 1�21 till 1�4� låg också staden på denna 
plats – Luleå Gammelstad – innan den flyttades till 
sitt nuvarande läge. Att området har haft betydel-
se för handeln under lång tid framgår av ortnamn i 
trakten såsom Köpmanholmen och andra tidigt om-
nämnda platser.2�0

2�0  Nordberg 1�2�; Bergling 1��4; Westerdahl 1��2b s. ��; 
Isaksson 1��2; Lundholm 1��2b s. �3 ff; B. Flodin 1���.

Av pollenanalyser att döma har odlingen i trakten 
inletts senast under 1200-talets senare hälft, kanske 
av en befolkning med ”östligt” (finskt) ursprung, men 
några bebyggelselämningar från denna tid har inte 
hittats. I Luleå Gammelstad har dock flera arkeolo-
giska undersökningar av olika omfattning genomförts 
av framför allt Norrbottens museum men även av 
Riksantikvarieämbetet, dels inom själva kyrkstaden, 
dels vid prästgården där det nuvarande friluftsmu-
seet Hägnan är beläget. I samband med undersök-
ningar vid prästgården 1���-�� påträffades åtta hus-
lämningar som anses ha funnits före en omfattande 
brand i området 1���. En kungsgård låg här under 
vasatiden och sannolikt har flera av husen tillhört 
denna. Två av husgrunderna kan dock genom fynd av 
yngre svartgodskeramik och en bultlåsnyckel dateras 
till 1300-talet, men också stengods samt tre mynt 
slagna under Sten Sture d.ä. och Svante Nilsson har 
tillvaratagits. Vid några av de senare undersökning-
arna inom området har medeltida kulturlager påträf-
fats, liksom flera härdar, gropar och andra bebyggel-
sespår. Etableringsfasen har daterats till 1300-talet. 
Thomas Wallerström menar att platsen har fått sin 
centralortskaraktär tidigast under 1300-talet som 
ett led i svenska regala maktanspråk i området. Från 
de något yngre lagren härrör bland annat två sten-
godsskärvor, yngre rödgodskeramik, en armborstpil-
spets samt ett Rostockmynt från 1�00-talet.2�1

Gamla Kyrkbyn i piteå

Redan 1�31 publicerades uppgifter om att rester 
efter ett kapell skall ha funnits vid Gamla Kyrkbyn 
nära Piteå där kyrkan ännu under vasatiden ägde 
jord. I närheten av denna plats finns också flera ort-
namn med kyrklig anknytning, däribland Klockån 
som är knutet till en välbekant vandringssägen om 
hur socknens medeltida kyrkklocka gick förlorad. 
Platsen ligger i Piteälvens gamla mynningsområde 
ca � kilometer uppströms Öjebyn där Piteå stad låg 
mellan 1�21 och 1��0. I forskningen har Gamla Kyrk-
byn kopplats till den donation av Piteälvens dalgång 
till riddaren Nils Abjörnsson (Sparre) som är känd 
genom ett bevarat diplom från 133�. En präst i Piteå 
omnämns också på 1330-talet, men Öjebyn omtalas 
uttryckligen som plats för prästgården först 140�. 
Den medeltida kyrkan i Öjebyn kan hänföras till om-
kring 1�00 och det märkliga klocktornet sannolikt 
till 1400-talet. Under en stor del av 1400-talet kan 
direkta kontakter påvisas mellan Piteå och Vadstena 
kloster.2�2

2�1 Wallerström 1��3 s. 2� f, 1���a s. 101 ff, 1���a s. 1� f; 
Segerström 1���, 1���; Lundholm 1��2b s. 102 ff.
2�2 Wallerström 1���a s. �� ff, 1���b s. 31 f; A. Bygdén 1�21; 
Hvarfner 1��4; Huggert 1��3; C. Carlsson 1��2 s. �4 ff.
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Traditionerna om en begravnings- och kyrkplats 
samt uppgifter om fynd i området ledde till att 
Norrbottens museum genomförde undersökningar i 
Gamla Kyrkbyn 1��3-�4 samt 1���-�3 under ledning 
av Kjell Lundholm, vilka kompletterades av Thomas 
Wallerström 1��1-�3. Inom ett ca ��x�� meter stort 
område karterades ett 30-tal förmodade husgrunder 
och utgrävningar gjordes av lämningar efter omkring 
femton hus, åtta friliggande härdar samt ett antal 
gropar; sammanlagt ett sjuttiotal anläggningar som 
kan delas in i tre faser åtskilda av brandlager. Fynd-
materialet består av närmare 4000 fynd, inklusive ca 
10� kg djurben. Fynden tyder på omfattande Öster-
sjökontakter, men även samiska föremål är represen-
terade, däribland en flätbandsornerad väskbygel av 
ben. Bland de mer anmärkningsvärda och påtagligt 
rika fynden finns sju svenska mynt som alla är präg-
lade under 1300-talets mitt eller andra hälft, ett pil-
grimsmärke från Vadstena som tillhör tidigt 1400-
tal, vapen och rustningsdetaljer som armborstpil-
spetsar, en njurdolk, ringbrynjefragment samt strö- 
ningar, söljor och andra dräktdetaljer. Dessutom hit-
tades fragment av dubbelkammar, bronsgrytor, glas-
kärl och nio skärvor stengods samt ett par bitar yngre 
svartgodskeramik. Slaggfynd och härdgropar visar att 
smide och bronsgjutning har förekommit på platsen. 
Pollenanalyser visar att veteodling har förekommit i 
området redan när de första jordbruksaktiviteterna 
kan beläggas under 1300-talet.2�3

De påfallande många små, knuttimrade byggna-
derna tolkas som bodar, även om några har varit för-
sedda med fönsterglas. Wallerström definierar plat-
sen som en kyrk- och marknadsplats som av det oste-
ologiska materialet att döma har använts säsongsvis 
under sommar och höst. Den bör ha etablerats under 
1320- eller 1330-talet och övergivits ungefär hundra 
år senare, under 1420- eller 1430-talet, då platsens 
roll sannolikt överflyttades till Öjebyn längre ned-
ströms. Några lämningar efter en kyrka har inte hit-
tats i Gamla Kyrkbyn, men platsen var uppenbarligen 
i kyrklig ägo redan under medeltiden. Wallerström 
menar att marknadsplatsen Gamla Kyrkbyn och den 
fasta bebyggelsens uppkomst i Pite älvdal verkligen 
kan förknippas med den kungliga donationen av om-
rådet till riddaren Nils Abjörnsson (Sparre) på 1320- 
och 30-talen som ett led i en medveten regalistisk 
expansion.

2�3 Lundholm 1���, 1���; Huggert 1��3, 1���, 1���b; 
Wallerström 1���a s. �� ff, 1���b s. 4� ff, 1���a s. 20 f; 
Kullman 2000. För de osteologiska och pollenanalytiska 
undersökningarna, se Backe 1��� resp. Segerström 1���.

7.2 västErBottEn

I Västerbotten har egentligen inga riktade insatser 
gjorts för att belysa just centralortsproblematiken. 
Inom ramen för Sälfångstprojektet – ”Säljägarkultu-
rer i Bottniska viken” – som bedrivits av Center för 
arktiskt kulturforskning vid Umeå universitet har 
dock det i sammanhanget viktiga Bjuröklubbsområ-
det i Lövånger socken, som under lång tid har varit 
ett viktigt maritim kulturcentrum, berörts. Projek-
tets arkeologiska undersökningar 1���-1��� syftade 
till att studera sälfångstkultur i det bottniska områ-
det med tvärvetenskapliga metoder. Härvid under-
söktes bland annat sälfångsttomtningar i området 
som antas ha övergivits under 1300-talet då fisket i 
stället blev dominerande. Även Jungfruhamn i Löv- 
ånger berördes, varvid den så kallade Jungfrugraven, 
en begravningsplats med eller utan tillhörande kapell, 
efter en sammanvägd bedömning daterades till perio-
den mellan omkring 14�0 och 1�00-talets mitt.2�4

Senmedeltida bebyggelselämningar i Västerbot-
ten som inte direkt kan kategoriseras som en central-
plats har dessutom undersökts av Västerbottens och 
Skellefteå museer vid Lappviken i Jörns socken.2�� 
Av medeltidsarkeologiskt intresse är också det till 
sent 1400-tal daterade vraket från Avafjärden i Löv-
ånger som tillvaratogs på 1�20-talet.2�� En plats där 
visserligen inga större arkeologiska undersökningar 
har genomförts, men som ändå har figurerat i diskus-
sionen kring medeltida centralplatser, är Mångbyn i 
Lövånger socken, där åtskilliga husgrunder har regist-
rerats.2��

”Bure kloster” i Bureå

Vid sin norrländska resa besökte Johannes Bureus 
1�01 Klosterholmen nära Bureå kyrka vid Bureälvens 
mynning. I sina anteckningar återger han en tradition 
om att ett kloster med fjorton bröder och en abbott 
skall ha funnits på denna plats och han uppger sig 
själv ha sett lämningarna efter detta. En släkting till 
Bureus sades ha varit den siste abbotten i klostret. 
Därefter har uppgifterna om ett kloster eller gille på 
platsen figurerat i olika sammanhang. Några samtida 
källor som stärker uppgifterna om ett kloster längs 
Norrlandskusten finns dock inte.2��

2�4 Broadbent 1���, 1���, 1���. Jfr även Ahnlund 1�24 s. 10� 
ff; Hallström 1�42, 1�4�; Gustafsson 1��� s. 212 ff; Huggert 
1��� s. �� ff; Westerdahl 1��0 s. 32 f; Christiansson 1��� s. 21 f; 
Lindström & Olofsson 1��3 s. �� ff.
2�� H. Wallander 1��0.
2�� S. Jansson 1��2, 1���
2�� Hallström 1�42 s. 2�1 ff, 1�4�; P. Gustafsson 1��� s. 20� ff; 
S. Jansson 1��� s. 1�� ff; Broadbent 1��2 s. 1�4 f; M. Petersson 
1��3 s. 32 ff.
2�� Nyström 1�31; Fahlgren 1��3 s. 2�1 ff; P. Gustafsson 1��� s. 
213 ff; Christiansson 1��� s. 14 ff.
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Åtskilliga föremålsfynd framkom i samband med 
odling vid Klosterholmen i början av 1�00-talet och 
den utpekade platsen karterades av Skellefteå muse-
um 1��1. Flera husgrunder kunde därigenom regist-
reras på den blott �,� meter höga och ca 200x200 me-
ter stora, numera landfasta holmen. Under ledning av 
Ernst Westerlund genomförde museet arkeologiska 
undersökningar på platsen 1���-�0 och genom An-
nika Sander 1��1. Förutom en ”huvudbyggnad” med 
spismursröse har också en källargrund, en ”verkstad” 
och 2-3 ”bodgrunder” identifierats inom området, var- 
av källaren och verkstadsbyggnaden har undersökts 
närmare. Källargrunden var byggd av gråsten och 
försedd med ett tegelvalv. Tegel påträffades även i 
anslutning till verkstaden och ”huvudbyggnaden”.  
I källaren hittades ett senmedeltida tappvred av 
brons (s.k. bierhahn) till en öltunna. Merparten av 
fyndmaterialet i form av järnföremål (bl.a. fragment 
av en järngryta), enstaka kopparbleck och fragment 
av ett dryckesglas tillvaratogs dock inom verkstads-
huset. Sammanlagt tillvaratogs ett 40-tal bitar yngre 
rödgodskeramik från 4-� olika kärl.2��

Fynden och det topografiska läget antyder att 
platsen huvudsakligen har använts under 1�00-talets 
första hälft och knappast kan ha existerat före 14�0. 
Bure kloster har bland annat tolkats som ett hospital 
eller terminarhus för franciskanerna i Uppsala.2�0

7.3 häLsinGLand

De medeltida centralplatserna i Hälsingland har nyli-
gen behandlats av Mats Mogren i dennes avhandling i 
medeltidsarkeologi vid Lunds universitet från 2000, 
Faxeholm i maktens landskap. Ur ett centrum-perife-
riperspektiv behandlar avhandlingen maktuttryck i 
Hälsingland under medeltiden och hur detta land-
skap blev en del av det svenska riket. Utgångspunk-
ten tas i den senmedeltida fogdeborgen Faxeholm 
nära Söderhamn och det så kallade Faxeholmspro-
jektet som inleddes 1���. Med en uttalad inriktning 
mot ”omlandets” betydelse har projektet förutom vid 
Faxeholm genomfört undersökningar också av mari-
tima lämningar i skärgården samt av en farledsspärr 
och en befästningsanläggning.2�1 Förutom Faxeholm 
är särskilt undersökningarna av Sankt Olofs hamn i 
Idenor (Drakön) av särskilt intresse.2�2

De nämnda försvarsanläggningarna ligger i Norrala 
socken norr om Söderhamn. Den så kallade Vågbro-
borgen förmodas vara uppförd vid 1300-talets mitt2�3 

2�� Burman 1���.
2�0 Wallerström 1���a s. 13.
2�1 Mogren 1��1, 2000.
2�2 se även översikt i Grundberg 2002 s. �� f.
2�3 Mogren 2000 s. 1�0 ff, 21�, se även 1��� s. �� ff, 1���; 
Hallström 1�30 s. �� ff.

och till samma århundrade hänförs en farledsspärr 
vid Stäckfjärden.2�4 Även om dessa platser inte kan 
karakteriseras som centralplatser i sig, så kan de san-
nolikt indirekt knytas den medeltida kungsgården i 
Norrala. En undersökning har också gjorts av ruinen 
efter ett stentorn i Välsta, Rogsta socken, som san-
nolikt ingått i en profan kringbyggd gård. Tornet (och 
dess näraliggande motsvarighet) har senast tolkats 
som uppfört under 1200-talet som en manifestation 
av ett lokalt stormannaskikt.2��

Förutom dessa platser har medeltida bebyggelse-
lämningar i Hälsingland som inte har centralortska-
raktär berörts av undersökningar i skogsbyn Ängersjö 
i landskapets nordvästligaste del2�� samt vid Björka 
i Hälsingtuna socken nära Hudiksvall2��. I samman-
hanget kan också undersökningarna av ett medeltida 
stenhus vid Forsa kyrka nämnas.2��

sankt olofs hamn i idenor (drakön)

I samband med Sjöhistoriska museets etnologiska 
undersökningar av de maritima näringarna i Hudiks-
vallstrakten 1��0 uppmärksammade Per Lundström 
en del bebyggelselämningar i anslutning till en äldre, 
numera avsnörd lagunhamn på Drakön i Idenor sock-
en i Hudiksvalls ytterskärgård – Sankt Olofs hamn. 
Platsen lokaliserades redan 1�2� av Arvid Enqvist, 
och några år senare gjordes en mindre undersökning 
av en förmodad ”bautasten” av Mårten Stenberger. 
Först under åren 1��1-1��� kom de som det visade 
sig medeltida lämningarna i Sankt Olofs hamn att bli 
föremål för mer omfattande arkeologiska undersök-
ningar under ledning av Anders Huggert.2��

Ett tiotal husgrunder har lokaliserats i den inner-
sta delen av den gamla hamnen, varav tre byggnader 
undersöktes arkeologiskt. Såväl bodar som bostäder 
har konstaterats på platsen. Omkring 40 meter läng-
re in på ön har dessutom grunden till ett litet kapell 
undersökts, vilket omges av en ca 14x14 meter stor 
bogårdsmur. Kapellet omtalas ännu på 1�00-talet 
och flera gravsvackor har noterats innanför muren. 
Nedanför hamnbebyggelsen finns en kajkonstruktion 
och vid inseglingsrännan till hamnen har vid en se-
nare inventering flera fundament till sjömärken på-
träffats.2�0

2�4 Mogren 2000 s. 1�2 ff, även 1��4, 1��� s. �0 ff.
2�� Mogren 2000 s. 1�3 ff, se även 1��� s. �2 ff; Hallström 
1�31; Stenberger 1�31; Broberg 1���, 1��4; Lovén 1��� s. 44� ff.
2�� Mogren 1��2; S. Andersson et al. 1���.
2�� Ekman 1���; Lagerstedt 2004.
2�� Gustavsson et al. 2000.
2�� P. Lundström 1��3a, 1��1, se även t.ex. 1��3b, 1��4; 
Huggert 1���, 1���, 1���, se även 1��4, 1���, 1��4, 1��� s. 32 
ff, 1��1; Mogren 2000 s. 200 ff. För de kvartärgeologiska och 
osteologiska undersökningarna, se Miller 1��4 resp. Hårding 
1���.
2�0 Enström 1��4 s. �� f.
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Bland de märkligare fynden från bebyggelseområ-
det finns förutom tre mynt, varav ett från 1320- el-
ler 1330-talet och två från 1400-talets början, även 
en nådastötsdolk, några keramikskärvor i form av 
stengods och yngre rödgods, en rad smycken såsom 
söljor, påsyningsbeslag samt ett beslag av kopparle-
gering som tillverkats av ett kasserat tvättfat (s.k. 
Hansaschüssel). I själva hamnen har dessutom orga-
niskt material tillvaratagits i form av ett nätflöte, en 
tunnstav, bearbetade stockar samt båtdetaljer såsom 
bord och spant. Fyndmaterialet visar att Sankt Olofs 
hamn sannolikt tagits i bruk under 1300-talets för-
sta hälft. På grund av landhöjningen har hamnen inte 
kunnat användas senare än vid 1400-talets mitt, då 
lagunen avsnördes från havet.

Medan Per Lundström tolkar platsen som ett 
fjärrfiskeläge där borgare från mellansvenska stä-
der vistades säsongsvis, menar Anders Huggert att 
platsen snarare har fungerat som en ”baspunkt” på 
en segelled längs Norrlandskusten. Mats Mogren har 
fört fram ytterligare en tolkning som innebär att 
Drakön istället har varit en av kronan anlagd jakt- 
och fiskestation som syftade till att försörja landska-
pets kungsgårdar.2�1

faxeholm i söderhamn

”Faxehus ligger i swartom brandom.” Så ödesmät-
tat lyder omkvädet till den så kallade Faxehusvisan, 
publicerad första gången 1��3, som berättar om hur 
borgen Faxeholm lades i aska i samband med Engel-
brektsupproret 1434. Faxeholm omnämns uttryckli-
gen i medeltida källor 13�� (två gånger), 140�, 141� 
samt i Engelbrektskrönikan (Karlskrönikan) från 
1400-talets mitt. Efter en tids belägring överlämnas 
borgen av vitalianerna 13�� till drottning Margareta 
samtidigt med Styresholm. 140� förlänades den till 
riddaren Ture Bengtsson Bielke och 141� innehades 
den av Nils Erengislesson (Hammerstaätten). Till 
Faxeholms fögderi hörde förutom Hälsingland även 
halva Medelpad. Enligt Engelbrektskrönikan brändes 
borgen ner 1434 under ledning av Elof Djäkne.2�2

Faxeholm ligger på en kulle som under medelti-
den var en ö långt in i Söderhamnsfjärden nära den 
nuvarande staden. På medeltiden omgavs borgen av 
en pålkrans i vattnet. Lämningarna efter borgen är 
omnämnda allt sedan 1��0-talet och vid sekelskiftet 
1�00 påträffades flera fynd på borgkullen. I samband 
med Faxeholmsprojektets undersökningar 1���-1��� 
under ledning av Mats Mogren har sammanlagt om-
kring 100m2 av det ca 12�x�0 meter stora borgom-
rådet grävts ut. Två medeltida användningsperioder 

2�1 Mogren 2000 s. 200 ff, 213 ff, jfr 1��3a s. �� f; Lovén 1���.
2�2 Mogren 2000 s. 21� ff; Ahnlund 1�1�; Hallström 1�30  
s. �� ff.

och en sekundär 1�00-talsfas har konstaterats inom 
borgkullen och även den omgivande palissaden har 
två faser. Borgen har uppenbarligen bränts ned. Hu-
sen har varit uppförda av trä och till den äldsta fasen 
hör ett spannmålsmagasin och en smedja. Från den 
andra fasen har en köksbyggnad och ett förmodat stall 
identifierats. Härutöver har ytterligare källarstugor 
och andra bebyggelselämningar berörts av undersök-
ningarna. Till det medeltida fyndmaterialet om när-
mare 2000 fynd hör ett tjugotal keramikskärvor, ett 
tiotal mynt, smideslämningar, hästutrustning, samt 
vapen och rustningsdetaljer såsom fragment av en 
pansarhandske, en sporre, några kanonkulor och ett 
antal armborstpilspetsar.2�3

Mogren tolkar borgen som uppförd av vitalianer-
na 13�� eller 13��, varefter den övergick till kronan 
13�� och slutligen ödelades 1434. Ungefär hundra år 
senare tycks man ha använt platsen som ett mer till-
fälligt härläger.

8. undErsökningAr Av 
mEdEltidA sockEnkyrkor 
i ångErmAnlAnd och 
mEdElpAd

I tider då inga profana stenbyggnader fanns någon-
stans i Norrland måste de medeltida stenkyrkorna 
ha uppfattats som enastående monumentala. Kyrkan 
och kyrkvallen har dessutom allt sedan bygderna 
kristnades varit den självklara mötesplatsen i livets 
alla skeden. I kyrkan togs den nyfödde upp i gemen-
skapen, här bildade man familj och här vigdes man 
till den eviga vilan. I kyrkan predikades Guds bud, 
men här förmedlades också kyrkans och statens på-
bud, på kyrkvallen spreds nyheter och rykten, affä-
rer gjordes upp, domar utfärdades, straff avtjänades 
och tionde levererades. Sockenkyrkorna gav bygden 
identitet och runt dem kretsade en stor del av män-
niskornas sociala liv. De utgjorde självklara central-
platser i respektive bygd.

Få företeelser kan därför representera olika byg-
ders historia på ett påtagligare sätt än de medel-
tida sockenkyrkorna. Många av kyrkorna har byggts 
om eller förändrats på andra sätt genom årens lopp 
och avspeglar på så sätt en lång historisk utveckling. 
Placeringen i landskapet, arkitekturens utformning, 
byggnadstekniken och inventarierna berättar om 
ekonomi, sociala förhållanden, kulturella kontakter 
och religiösa föreställningar.

2�3 Mogren 2000 s. 21� ff, även t.ex. 1��3 b, 1��� s. �0 ff, 
1���. För de osteologiska undersökningarna och makrofossil–
analyserna, se Sten 2000 resp. Påhlsson 2000.
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I Ångermanland och Medelpad finns ett trettiotal 
socknar med medeltida ursprung, varav omkring tju-
go har bevarade eller mer eller mindre kraftigt om-
byggda stenkyrkor från medeltiden. Dessutom finns 
ett flertal medeltida kyrkoruiner i landskapen. Det 
finns alltså ett omfattande källmaterial av stor bety-
delse för medeltidsforskningen i regionen. Bevarade 
byggnader och inventarier kompletteras av skriftliga, 
arkeologiska och språkliga källor. 

8.1 KyrKostudiEr, ByGGnadsarKEoLoGi 
och dEndroKronoLoGi

Den kunskap vi har i dag om de medeltida sockenkyr-
korna baseras i hög grad på konsthistoriska studier 
av byggnadernas utformning och av de kyrkliga in-
ventarierna. Även arkeologiska utgrävningar av kyr-
koruiner har bidragit med viktig information. En stor 
del av dessa studier genomfördes redan under 1�00-
talets första hälft då en rad kyrkorestaureringar, ru-
inkonserveringar och arkeologiska undersökningar av 
landskapets kyrkor genomfördes. Medelpads kyrkor 
beskrevs dessutom grundligt i publikationer inom 
ramen för projektet Sveriges kyrkor 1�2� respektive 
1�3�.2�4

I Ångermanland undersöktes kyrkogrunden vid 
Kyrkesviken i Grundsunda 1�31, 1�30-31 konserve-
rades kyrkoruinen i Bjärtrå och 1�3� ruinen i Nätra. 
Större undersökningar genomfördes av kyrkoruinerna 
i Gudmundrå 1�3� och i Nordingrå 1�3�-3�. Mindre 
undersökningar gjordes även i Högsjö gamla kyrka 
1�3�. Därefter har arkeologiska undersökningar ge-
nomförts av de rivna kyrkorna i Själevad 1�4�, Ådals-
Liden 1��� och Anundsjö 1���-��.2�� I Medelpad 
undersöktes och konserverades ruinerna i Selånger 
1�2�-2� och Njurunda 1�2�-30. 1�30 undersöktes 
också Kvissle kapell i Njurunda.2��

I samband med de senaste decenniernas undersök-
ningar av medeltida centralplatser i Ångermanland 
och Medelpad har intresset återigen riktats mot de 
medeltida kyrkorna i regionen. Förutom en förnyad 
genomgång av det historiska och konstvetenskapliga 
materialet har därvid ytterligare en analysmetod ta-
gits i bruk. Många av regionens medeltida kyrkor har 
nämligen visat sig ha bevarade takstolskonstruktioner 
från medeltiden som gör det möjligt att genomföra 
dendrokronologiska undersökningar av byggnaderna. 
De norrländska takstolarna består huvudsakligen av 
tall, vilket lämpar sig väl för sådana studier. Långa 
dendrokronologiska serier för tall finns uppbyggda i 
olika regioner. De dendrokronologiska undersökning-

2�4 Cornell & Rappe 1�2�, 1�3�.
2�� Holmlund 1�31, 1�34; Hellman 1�3�, 1�41, 1���; W. 
Holmqvist 1�3�a, 1�3�b; Berthelson 1�3�, 1��3; Wallander 
1��4.
2�� Cornell & Rappe 1�2�, 1�3�; Berthelson 1��3.

arna måste dock kombineras med byggnadsarkeolo-
giska analyser av murverk och konstruktionsdetaljer 
för att resultaten från dendroanalyserna ska kunna 
tolkas. Från kyrkvindarna kan olika byggnadsfaser 
avläsas exempelvis i olika takstolskonstruktioner, i 
murskarvar, i förhållandet mellan olika väggpartier 
och genom spår efter igensatta fönster. 

Förutsättningarna för dessa undersökningar va-
rierar emellertid såväl mellan de olika kyrkorna 
som mellan olika delar av Norrland. Medan relativt 
många kyrkor i Ångermanland har bevarade takstolar 
från medeltiden, finns det bara några enstaka sådana 
i Medelpad. Även i de angränsande landskapen varie-
rar förutsättningarna. Av de åtta medeltida kyrkorna 
i Väster- och Norrbotten finns medeltida takstolar 
bevarade endast i Bygdeå kyrka,2�� medan ca 41 pro-
cent av de medeltida kyrkornas takstolar i Jämtland 
beräknas vara bevarade.2�� Dendrokronologiska un-
dersökningar har genomförts i flera av de jämtländska 
kyrkor. Även i Hälsingland finns medeltida takstolar 
bevarade i några kyrkor. Vid en provtagning i Högs 
kyrka erhölls dock inga dateringar från de medeltida 
takstolarna.

Eftersom takstolarna uppvisar flera olika kon-
struktioner, är det vid undersökningarna nödvändigt 
att ta ut relativt många prov från varje kyrka för att 
säkerställa dateringarna av de olika delarna. Det 
finns alltid risk för att man har återanvänt gammalt 
virke vilket gör det angeläget att erhålla flera sam-
stämmiga dateringar från en och samma konstruk-
tion. Vid de undersökningar som presenteras nedan 
har borrproven tagits så att de skall representera 
eventuella olika typer av takstolar och olika delar av 
byggnaderna, det vill säga på ömse sidor av skarvar 
i murar och träkonstruktioner. Proverna har tagits 
i olika konstruktionsdelar såsom murremmar, sax-
sparrar, stickbjälkar och stödben (för terminologi, se 
nedan fig. 41). 

Anmärkningsvärt är att det i flera av de norrländ-
ska kyrkorna finns bevarade rester av de medeltida 
byggnadsställningar. I kyrkorna i Boteå och Sånga i 
Ådalen har exempelvis de långa så kallade bomlagen 
som tjänade som underlag för gångplankor och som 
murades in i väggarna i samband med byggandet inte 
kapats av eller förstörts på annat sätt, vilket ofta är 
fallet. Här finns också åtskilligt med ställningsvirke 
som antingen vilar löst på takstolarna eller ännu är 
fastbundna med välbevarade vidjerep. Dessa läm-
ningar är ovanliga och möjliggör framtida studier av 
hur man egentligen gick till väga vid kyrkobyggandet 
under senmedeltiden. Det gör det möjligt att följa 
enskilda timmermäns arbete när de successivt rest 

2�� Wallerström 1���b s. 2�, 2�, 3�.
2�� Olsson 1��� s. �, 23.
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kyrkans tak, eftersom de har detaljutformat förbind-
ningar och andra konstruktioner på takstolarna på 
individuella sätt.

I det följande behandlas tre dendrokronologiska 
kyrkoundersökningar av medeltida kyrkor i de bägge 
landskapen: Alnö gamla kyrka i Medelpad samt Bo-
teå kyrka och Grundsunda kyrka i Ångermanland. 
Dessutom presenteras resultaten från en arkeologisk 
undersökning av Torsåkers kyrka i Ångermanland. 
Redogörelsen inleds dock med en beskrivning av två 
rivna kyrkor, vilka samtidigt är de mest omdiskutera-
de kyrkorna i landskapen – de gamla kyrkorna i Skön 
och Styrnäs.

8.2 ”försvarsKyrKorna” i sKön och 
styrnäs

Bland de medeltida sockenkyrkorna i Ångermanland 
och Medelpad tillhörde Styrnäs och Sköns gamla kyr-
kor de märkligaste. Tyvärr finns ingen av dessa kvar 
i dag – bägge revs vid mitten av 1�00-talet. De till-
hörde en byggnadstyp med torn som kan jämföras 
dels med de kyrkor av klövsadeltyp som har funnits 
på Öland, dels med de likaledes försvunna kyrkorna i 
Norrala och Hälsingtuna i Hälsingland. Det speciella 
utseendet med både öst- och västtorn är anledningen 
till att kyrkotypen vanligen kallas för klövsadelkyr-
kor.

Några arkeologiska undersökningar har inte gjorts 
på platserna för Styrnäs och Sköns gamla kyrkor. 
Kunskapen om byggnaderna grundar sig istället på 
äldre avbildningar, beskrivningar, historiska källor 
samt inventarier från kyrkorna. De bägge kyrkorna 
har tilldragit sig tolkningar av många tidigare fors-
kare. På grund av arkitekturen med kraftiga torn har 
de i äldre forskning betraktats som ”försvarskyrkor” 
som haft en central roll i det militära försvaret.2��

sköns gamla kyrka

Sköns församling omnämns i de bägge äldsta kyrk-
liga uppbördslängderna från 1300-talets början, dels 
i 131� års pallielösen, dels i korstågstiondet för åren 
1314-131�. Skön var den församling i Medelpad som 
fick erlägga de högsta summorna vid bägge dessa 
uppbörder. Av förteckningen över korstågstiondet 
framgår vidare att Skön hade en annexförsamling 
som dock inte preciseras med namn. Församlingen 
besöktes också under ärkebiskop Olofs visitations-
resa i Norrland 131�-1�. 

Den medeltida kyrkan i Skön revs 1�4�-1�4�, men 
det finns flera beskrivningar och avbildningar av 
den.2�0 Den märkliga utformningen har bidragit till 

2�� Nordlander 1�0�.
2�0 Cornell & Rappe 1�2� s. �4 ff; Berthelson 1�41; Puktörne 
2000 s. 14 ff.

att den tolkats som en befästning. När Johannes Bu-
reus 1�00-1�01 gjorde sin norrländska resa anteck-
nade han följande om kyrkan i Skön:2�1

Sköns kyrkia hadhe tu torn för, när thz ena föll bort 
läto the ther göra bohlgård af, hon hafver för varit 
Slott, ty skyttholen synas grant och hvar bjälkarna 
hava suttit. Thär var Ringmur omkring fordom och 
var beflutit och kalladhes Sköns ö. I kyrkegården står 
ännu S. Brijtas kapell, thz äro offer ståkkarna qarre 
än, thet står ännu helt och hållit och sägz vara 200 år 
gammalt. Ther i Messadhes och offradhes allenast en 
gång om året om Britjesmäss: efter Mikilsmäss.

Till beskrivningen fogades en enkel skiss – den 
äldsta bevarade avbildningen – som visar att kyr-
kan då var försedd med ett västtorn och att långhu-
set hade en övervåning med tre muröppningar. Två 
tillbyggnader på södra långhusväggen återfinns på 
teckningen, vilka tolkas dels som ett vapenhus, dels 
en kapellutbyggnad. Särskilt viktig är uppgiften att 
kyrkan tidigare haft två torn. Nils Ahnlund menar 
att uppgiften om Birgittakapellet, som i sin tur vitt-
nar om en Birgittakult, skulle kunna vara ett utslag 
av att Birgitta färdats via Skön under sin vallfärd till  
S:t Olofs grav i Nidaros.2�2

Abraham Hülphers omnämner kyrkan på följande 
sätt i sin beskrivning över Medelpad 1��1:2�3

Kyrkan är, i anseende til dess synnerliga byggnad, 
den märkeligaste i orten. Dess tjocka murar utwisa 
ännu, at hon fordom tjent til förswars wärk, likasom 
dess små fönstergluggar, hwilka dock til en del sedan 
blifwit uphuggne. En med koppar-plåtar beslagen dörr 
lemnar äfwen märken efter pilars wåldsamhet, utom 
flere tydeliga wedermälen. Här woro ock 2 torn på 
hwardera ändan, som i sednare tider blifwit nedtagne, 
tillika med et bofälligt wapen-hus, under hwars dörr 
legat en Runsten. Genom Reparation 1705 och 1730, 
samt en af Korsta Frun fordom gjord tilbyggnad, är 
Kyrkan mycket förändrad.

Hülphers uppger att kyrkan varit uppkallad efter 
S:t Per. Notabelt är att även Hülphers meddelar att 
kyrkan haft två torn, och att tillbyggnaden på syd-
sidan sannolikt är den som uppges vara uppförd för 
länge sedan av en person som kallas ”Korsta Frun” 
(Korsta är en by i församlingen).

Från ungefär samma tid, 1��0, finns också en teck-
ning bevarad som är utförd av David Ludvig Meyer 

2�1 KB, Hanskriftsavd., Fa 12, p. 4�2v.
2�2 Berthelson 1�41 s. 4� ff; Puktörne 2000 s. 14 ff. Om 
Birgittakapellet, se Ahnlund 1�4� s. 10�.
2�3 Hülphers 1��� s. �� f.
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(fig. 3�). Västtornet har på denna bild samma höjd 
som resten av kyrkan, medan vapenhuset saknas. Av 
kyrkoarkivalier från början av 1�00-talet framgår att 
den östra utbyggnaden på södra långhusväggen kall- 
ades ”Lilla kyrkan”.2�4 Av en anteckning från 1�2� 
av Nils Johan Ekdahl framgår dessutom att kyrkan 
varit valvslagen och försedd med kalkmålningar som 
dock vid denna tid var överkalkade: ”Att kyrkan va-
rit inredd till Gudstjänst redan i Medeltiden röjas 
däraf att där kalken bortfallit finnas sköna qwartier 
af gamla al frescomålningar”.2��

Innan rivningen 1�4� avbildades kyrkan i både plan 
och profil. Av denna framgår att västtornet är avse-
värt kraftigare byggt än långhuset och att långhuset 
ansluter mot tornets nord- respektive sydmurar. Om 
ett torn funnits över det ursprungligen smalare ko-
ret i öster, så har detta sannolikt tillbyggts sekundärt 
eftersom dess murar inte är lika kraftiga som västtor-
nets. Ritningen visar också att kyrkan hade en sakri-
stia i nordöst. Tillsammans med ”lillkyrkan” i sydöst 
bildade den en tvärarm som var parallell med korets 
östvägg. Långhusets höjd vittnar också om att kyrkan 
haft en övervåning. 1��� gjorde dessutom Nils Måns-
son Mandelgren en rekonstruktionsritning av bygg-
naden, vilken sannolikt baserades såväl på muntliga 
uppgifter som på de tidigare avbildningarna.

Till de märkligare kyrkliga lämningarna från Skön 
hör den medeltida gravhäll som nu förvaras i den nya 
kyrkans vapenhus (se fig. ��). Den omnämns såväl av 
Bureus som av Hülphers. Bureus skrev 1�01 att den 
avbildar en vapensköld med ”en arm medh stålhand-
ska, ovvan på hiälmen äro två vapnyxar i kors”.2�� Ste-
nen förknippas med en norrländsk storman vid namn 
”Fale unge” (Fartegn den yngre) som är känd från 
skriftliga källor under 1300-talets mitt. Gravhällen 
är den enda medeltida gravsten vi känner från Med-
elpad.2��

Från medeltiden härrör också den dopfunt av 
sandsten som ännu finns bevarad. Den reliefornerade 
cuppan avbildar Kristus och andra människogestal-
ter samt växtornamentik, möjligen en återgivning av 
Jesse rot och stam. Dopfuntens fot är prydd av fyra 
djur. Några direkta paralleller är inte kända, men 
den har i tidigare forskning vanligtvis hänförts till 
Gotland och 1100-talet.2��

Konsthistorikern Bertil Berthelson daterade kyr-
kan i Skön till 11�0- eller 11�0-talet, det vill säga 
några årtionden senare än hans datering av de mot-
svarande kyrkorna i Hälsingland (Norrala och Häl-
singtuna) och Ångermanland (Styrnäs). Han koppla-
de samman ”försvarskyrkorna” med kungamakten och 

2�4 Cornell & Rappe 1�2� s. ��.
2�� Puktörne 2000 s. 1�.
2�� KB, Hanskriftsavd., Fa 12, p. 4�2r.
2�� Blomkvist 2000.
2�� Cornell & Rappe 1�2� s. �1; Grubb 2000; Bonnier manus.

menade att en kungsgård som föregått den i Selånger 
kan ha funnits i området kring Skön och Alnö under 
1100-talet.2�� 

Tommy Puktörne argumenterar för att byggnaden 
i Skön och flera andra norrländska kyrkor ursprung-
ligen bestått av en fristående kastal som fungerat 
både som kapell och ”skattesilo”. Historikern Nils 
Blomkvist menar att kyrkans utformning med två 
torn har sin grund i att den fungerat som prostkyrka 
under äldre medeltid. Konsthistorikern Ann Cathe-
rine Bonnier anser att övervåningen – sannolikt en 
senare påbyggd profanvåning – och det sekundära 
östtornet har stora likheter med de öländska klövsa-
delkyrkorna. Den tillbyggda ”lillkyrkan” med västin-
gång har, påtalar Bonnier, likheter med flera kyrkor i 
Hälsingland.300

styrnäs gamla kyrka

Även Styrnäs församling omnämns i de äldsta kyrk-
liga uppbördslängderna från 1300-talets början. Vad 
gäller uppbördens storlek tillhörde Styrnäs en mel-
langrupp av församlingarna i Ångermanland både i 
samband med 131� års pallielösen och korstågstion-
det för åren 1314-131�.

På grund av sin karakteristiska form med torn i 
bägge ändarna kallades Styrnäs gamla kyrka i folk-
mun för ”byxkyrkan” (fig. 3�). Ingen annan kyrka i 
landskapet har, så vitt vi vet, varit försedd med torn 
under medeltiden; torn på kyrkorna blev vanliga 
först långt senare. Den märkliga kyrkan i Styrnäs revs 
1��0, men dokumenterades dessförinnan av lantmä-
taren C. G. Colleen.

2�� Berthelson 1�41 s. 44 f, �4 f; 1��3 s. 21� ff.
300 Puktörne 2000 s. � ff, 14, 1�; Blomkvist 1���a s. �1; 2000 s. 
33; Bonnier manus.

Figur 37. Den medeltida kyrkan i Skön som revs på 1840-
talet har haft torn både i öster och väster. Senare byggdes 
den om till den form med övervåning som framgår av Lud-
vig Meyers teckning från 1760.
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Styrnäs kyrka omnämns i de äldsta antikvariska 
uppgifterna med anknytning till lämningarna efter 
Styresholm, och länge har man spekulerat i om inte 
kyrkan i själva verket varit den fästning som omnämns 
som Styresholm under senmedeltiden. Intressanta 
antikvariska uppgifter finns i ett brev från härads-
skrivaren Olof Hellström i Nordvik, Nora socken, 
till assessorn vid Antikvitetsarkivet, medelpadingen 
Eric Julius Biörner i augusti 1�2�. Biörner hade be-
gärt uppgifter ”om monumenters och märkwärdig-
heters oppgifwande, som finnas utj Ångermanland”. 
Han nämner därvid en tradition om att kyrktornet 
i Styrnäs skall ha använts för beskjutning mot dans-
karna på Torsåkerssidan. Av allt att döma har Olof 
Hellström hittat benrester i rasbranten vid de läm-
ningar som vi nu vet är Styresholms borg. Danskarna 
troddes ha beskjutits på denna plats från kyrktornet 
i Styrnäs.301

Några år senare, 1�30, meddelar häradsskrivaren 
Joh. Norlin följande om den märkliga kyrkan och dess 
relation till borglämningarna i Torsåker: 302

Skiörnäs Sochne Kyrka uti Ångermanlands södra 
Contract, som står på en hög backe, är mycket olika 
bygd emot andra kyrkor och förmenes det hon varit 
upsatt til Munch-Clöster och sedermera nyttiad til 
Fästningsvärck; ty utom det hon är lång och smal, så 
har inga fönster af början varit uthuggne, annorlunda 
än på bette ändrarna, så vähl som mit uti utvises ne-
der i Muren vid pas 3 alr. från jorden innan til breda 
rum, til anseende som stycke portar men utan på hehl 
små, hvilkcka äre med sten igen lagde och i stellet 
medelmåttige långa fönster-gluggar uthuggne. Äfven 
på hvalfvet äre 2:ne st. lika stora torn, et på hvartdera 
ändan, hvarutinnan äro kamrar af 5 alrs bredd och 6 
alrs längd, hvitmenade bräde tak, uppå bielkar lagde, 
2ne st. stora Styckeportar uti hvarthera rumet och öp-
ning neder i Kyrkan, hvarest i gålfvet äro grafvar, som 
synes utaf föresagde omständigheter varit krutkälrar.

Norlin återger även traditionen om att svenskar 
varit posterade i kyrkan mot danskarna som legat vid 
”Borgen” på andra sidan älven.

1�44 konstaterar A. O Rhyzelius ”at bogårdsmu-
ren om berörda kyrkio är 4 H aln tiock och med ett 
så starkt kalkband murad, som någon Slotts mur be-
höfwer wara”. Han förmodar att kyrkan ”i hedna tid” 
varit ett slott som i samband med kristnandet byggts 
om till kyrka, men tydliggör att ”Thetta är dock en 
blott gissning”.303

301 KB. Handskriftsavdelningen, sign. Ep. B �. Brev till assessor 
Eric Julius Björner, nr 3.
302 Ehnmark 1�3� s. 4�.
303 Rhyzelius 1�44 s. 1�2 f.

Med stöd av Norlins uppgifter menar Abraham 
Hülphers i sin beskrivning av Ångermanland 1��0 
att kyrkans form ”tyckes medgifwa, at den fordom 
warit nyttjad til förswarswerk, ty i westra tornet sy-
nes ännu teckn af stycke-gluggar, och under kyrko-
gålfwet efter krut-källare”. Hülphers påtalar dock att 
tolkningen av kyrkan som Styresholms borg inte är 
självklar: ”Någre påstå efter Kyrkan förr eller sednare 
blifwit nyttjad til förswarswerk, at det skedt den tid, 
då de Danske gent öfwer på Thorsåkers sidan haft en 
skats, och således måste dessutom Styresholm legat i 
granskapet, men andre mena, at här ej warit Fästning 
mer än på et ställe.”304

Ännu i sin beskrivning över Styrnäs socken 1��2 
skrev lantmätaren C. G. Colleen om den då nyligen 
rivna kyrkan, att det ”Oafgjordt är om ifrågavarande 
warit detsamma, som det i en sednare tid förekom-
mande Styresholms slott, hwilket under Konung Al-
brecht war i godt stånd”. Han noterade att ”i vestra 
tornet syntes ännu vid dess nedrifvande märken ef-
ter kanongluggar och under kyrkogolfvet efter krut-
källare”. Den förste som med säkerhet slog fast att 
Styrnäs gamla kyrka inte var identisk med Styresholm 
var Karl Sidenbladh, som studerade fornlämningar i 
Ångermanland på 1��0-talet.30�

Olika tolkningar av Styrnäs gamla kyrkas bygg-
nadshistoria har också senare förts fram av olika fors-
kare. Uppgifterna om ”skottgluggar”, ”krutkällare” 
och traditionerna om Styresholms borg har lockat till 
slutsatser om att kyrkan varit en ”försvarskyrka” el-
ler ”missionskyrka” under en tid med oroligheter och 
religionsstrider. Det har också spekulerats om att 
här ursprungligen funnits en kastal, ett fristående 

304 Hülphers 1��� s. 12� f.
30� Sidenbladh 1���; Colleen 1�0�; Örback 1��0 s. 203 ff.

Figur 38. Styrnäs gamla kyrka i Ådalen var en så kallad 
klövsadelkyrka med två torn. Den revs 1850 och är här av-
bildad från söder av Carl Fredrik Akrell 1831. ATA.
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torn, som sedan inlemmats i kyrkan. Vanligtvis har 
kyrkans datering hänförts till 1100-talets mitt eller 
senare hälft.30�

Ann Catherine Bonnier förmodar att kyrkan i Styr-
näs ursprungligen uppfördes som en romansk kyrka 
med smalare kor i öster och ett torn i väster. Möjli-
gen kan även västtornet vara sekundärt. De kraftiga 
tornmurarna i västtornet, såsom de framträder på 
Colleens uppmätning, tyder på att tornet har haft 
valv och trappor inne i murverket. Att korets nord- 
och östmurar är tjockare än i långhuset tolkar Bon-
nier som att koret förstärkts i samband med att öst-
tornet uppfördes, sannolikt under 1200-talets mitt. 
Samtidigt slogs förmodligen den avlastningsbåge mot 
korets sydmur som återfinns på avbildningar av kyr-
kan. Möjligen kan långhuset vid samma tid ha höjts så 
att en magasinsvåning skapades. Enligt Bonnier kan 
västtornet tolkas som tecken på att kyrkan har haft 
en särskild ställning, kanske med anknytning till en 
kungsgård, en tingsplats eller en lokal makthavare. 
Östtornet kan på samma sätt tolkas som att platsen 
haft en betydelsefull ekonomisk roll med behov av 
eld- och stöldsäkert magasinsutrymme. Kyrkan med 
dess torn kan således med Bonniers tolkning betrak-
tas ”både som symbol och kassaskåp”. 30�

Att Styrnäs socken skulle vara särskilt rik eller på 
annat sätt ha utmärkt sig kan emellertid inte utläsas 
av 1300-talets kyrkliga uppbördslängder. Trots detta 
har Styrnäs gamla kyrka tolkats som den första pro-
sterikyrkan i landskapet.30� Att prostkyrkan bör ha 
varit särskilt påkostad beror på att landsprostarna i 
Norrland var mycket mäktiga under medeltiden. De 
hade en domsmakt som närmast var att jämföra med 
biskoparnas inom andra områden. Ångermanland ut-
gjorde ett enda prosteri eller kontrakt under medelti-
den och var därmed både det nordligaste och det till 
ytan största kontraktet i hela landet. Av de skriftliga 
källorna vet vi att den ångermanländske prosten un-
der några år i början av 1300-talet satt i Sollefteå, för 
att strax därefter flytta till Nordingrå. Det förefaller 
som om prosterisysslan var knuten till den för tillfäl-
let rikaste församlingen. Först i början av 1�00-talet 
delades Ångermanland i två kontrakt.30�

Av allt att döma har Styrnäs kyrkas storhetstid in-
fallit under 1200-talet. Sannolikt har kyrkan – med 
eller utan ursprungligt västtorn – uppförts i början 
av detta århundrade. Utan tvekan hade kyrkan en 
särställning i Ångermanland vid denna tid, vilket 

30� Nordlander 1�0� s. �0; Cornell 1�1�a s. 43 f; G. Bucht 
1�23 s. 13� f; Berthelson 1�41, 1��3 s. 20� ff.; Puktörne 1��1 s. 
4�; Grundberg 1��2b s. �0 ff; Bonnier 1��4.
30� Bonnier 1��4.
30� Blomkvist 1��2 s. 12 ff; Bonnier 1��4.
30� Blomkvist 1���a s. �3; Szabad 1��� s. 14� f; B. Gustafsson 
1��� s. 33 ff.

också manifesterades av det sekundära byggandet 
av ett östtorn. Intressant nog känner vi – tack vare 
Johannes Bureus avritning 1�00/1�01 av en nu för-
svunnen medeltida gravhäll – namnet på en framstå-
ende person som gravlades i kyrkan någon gång un-
der 1200-talet. Gravhällen, som är den enda kända 
medeltida gravhällen i Ångermanland, var lagd över 
en man vid namn Nicolaus Juvenus (”Nils unge”).310 
Måhända har denne Nils varit prost över Ångerman-
land eller tillhört en stormannasläkt som initierat 
kyrkobygget? Styrnäs storhetstid måste dock snart 
ha upphört. Under 1310-talet tillhörde församlingen 
mellanskiktet bland de ångermanländska socknarnas 
ekonomiska bärkraft och senare under medeltiden 
blev församlingen annex under Boteå pastorat.

8.3 aLnö GaMLa KyrKa i MEdELpad

Alnö gamla kyrka i Medelpad ligger på Alnöns västra 
sida. Tvärs över Alnösundet låg tidigare den nu rivna 
klövsadelkyrkan i Skön som under äldre medeltid 
var säte för prosten i landskapet. Den gamla kyrkan 
i Alnö är den enda i Västernorrlands län som har sin 
romanska karaktär med smalare rakslutet kor beva-
rad (fig. 3�).

I 1310-talets kyrkliga uppbördslängder omnämns 
inte Alnö församling vid namn. Däremot uppges att 
Skön vid denna tid hade ett annex, vilket kan syfta 
antingen på Alnö eller Timrå.311 Det har dock anta-
gits att Timrå tillkommit först på 1400-talet.312 De 
äldsta beläggen för namnet Alnö härrör dels från 
Hälsingelagen omkring 1320 där platsen omnämns 
som en anhalt på vintervägen längs Norrstigen, dels 
från ett brev daterat 14�� som nämner orten.313 Först 
en bit in på 1�00-talet är emellertid socknen och 
kyrkan säkert belagd i skriftliga källor. Församlingen 
var annex till Skön ända fram till 1��3 då Alnö bil-
dade eget pastorat. Alnö gamla kyrka togs ur bruk 
och ersattes av en ny 1��2. Den nya kyrkan ersat-
tes i sin tur efter en brand av den nuvarande kyrkan 
som uppfördes 1���. Lyckligtvis revs dock aldrig den 
gamla medeltida byggnaden.

Alnö gamla kyrka är uppförd av gråsten med 1,4-
2 meter breda skalmurar. Långhuset är utvändigt 
ca 13,�x11 meter och det lägre och smalare koret ca 
�,�x� meter stort. Till korets norra mur ansluter en 
ca �x� meter stor sakristia och till långhusets syd-
mur ett ca �,�x4,� meter stort vapenhus. Ett nytt 
vapenhus eller ”förhus” av trä byggdes invid långhu-
sets västgavel 1���. I flera avseenden är kyrkans arki-

310 Gardell 1�4�-4� del I s. 1�3 nr 1�; Blomkvist 200�b s. �03 
ff.
311 Blomkvist 1���a s. �� f.
312 L. Bygdén 1�23-2�.
313 Hellbom 1��2.
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tektoniska utformning speciell, bland annat genom 
det påtagligt långsmala koret, de ”dubbla” triumfbå-
garna, korets igenmurade sydportal och korets höga 
sockel. Märklig är också långhusets spånklädda öst-
gavel ovanför kortaket.314

Kyrkan är den enda i Medelpad som har bevarade 
medeltida stjärnvalv. Över koret finns en så kallad 
Sturestjärna och över långhuset en Vadstenastjärna. 
Bägge dessa valvtyper tillhör 1400-talets senare 
hälft. Över sakristian finns ett enklare kryssvalv, 
medan vapenhuset saknar valv.31� De intressanta och 
välbevarade kalkmålningarna i kyrkan har hänförts 
till den så kallade Tierpsgruppen från 1�00-talets 
början. Väggarnas målningar är restaurerade, medan 
valven däremot aldrig har varit överkalkade.31� Res-
taureringsarbeten har genomförts i kyrkan vid flera 
tillfällen, bland annat på 1�30-talet.

Till de medeltida inventarierna från kyrkan hör 
en S:t Mikaelskulptur från 1200-talets mitt, medan 
ett flertal träskulpturer från kyrkan kan dateras till 
1400-talets slut eller 1�00-talets början. Senmedel-
tida är också en mässhake och ett processionskruci-
fix. Det märkligaste föremålet är dock den medeltida 
dopfunten av trä som är unik i sitt slag. 

314 Roland 1�1� s. �4; Cornell & Rappe 1�2�.
31� A. M. Karlsson 1��� s. ��.
31� Nisbeth 1��� s. 1�� f.

i tradition, källor och forskning

År 1��1 uppgav topografen Abraham Hülphers märk-
ligt nog att kyrkan i Alnö är senmedeltida:31�

Kyrkans ålder räknas från början af 1500 talet, är 
belägen wester på ön. Byggnaden av sten, utan någre 
minnesmärken.

Med utgångspunkt i den romanska planlösningen 
med smalare kor kunde dock Henrik Cornell 1�1� ti-
digarelägga dateringen, men noterade samtidigt att 
kännedomen om kyrkans byggnadshistoriska utveck-
ling är bristfällig:

Kyrkans byggnadshistoria är ej fullt säker. Antingen 
äro kor och långhus uppförda på en gång (väl omkring 
1200), eller också är koret den ursprungliga delen, till 
hvilken långhuset senare fogats. För utrönande häraf 
borde golfvet uppbrytas och eventuellt gräfning före-
tagas vid gränsen mellan de båda byggnadsdelarna. 
Hvalfven härröra från tiden omkring eller närmast 
efter 1500.31�

Att koret skulle kunna vara den äldsta byggnads-
delen tycks härröra från en uppgift som lämnats av 
Karl Sidenbladh under 1��0-talet, vilket framgår av 

31� Hülphers 1��� s. �3.
31� Cornell 1�1� s. �3 f.

Figur 3�. Alnö gamla kyrka i Medelpad är den enda kyrkan i Västernorrland som har kvar sin romanska karaktär med 
smalare och lägre rakslutet kor. Foto: Leif Grundberg.
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följande uppgifter ur Cornell & Rappes beskrivning 
av Alnö kyrka 1�2� i serien Sveriges kyrkor:31�

Enligt en av Sidenbladh anförd tradition (---) skulle 
den ursprungliga kyrkan ha bestått endast av det 
nuvarande koret, icke som här antagits av koret och 
långhuset. Antagandet synes mindre sannolikt med 
hänsyn därtill att ingen skarv synes å gavelmuren 
mellan kor och långhus. Om långhuset vore senare 
tillbyggt, måste gavelmuren vid detta tillfälle ha blivit 
förhöjd, varav spår borde finnas.

1�3� påträffades resterna efter en kvadratisk 
stenbyggnad i anslutning till den södra bogårdsmu-
ren.320 Denna tolkades som en kastal, det vill säga ett 
försvarstorn som antogs vara uppfört redan under 
1100-talet.

1��3 sammanfattade Bertil Berthelson kunskapen 
om den medeltida kyrkan i Alnö i sin översikt över 
den kyrkliga byggnadskonsten i Norrland:321

Dess byggnadskropp härstammar från tiden omkring 
1200 och är väsentligen bevarad i sitt äldsta skick. 
Den enda förändringen – utom tillkomsten av sakri-
stia och vapenhus samt den sedvanliga upphuggning-
en och förstoringen av fönstren – består i att man rivit 
muren omkring triumfbågen mellan kor och långhus 
så att kyrkans båda partier fogats närmare samman. I 
motsats till Selånger och Njurunda fick kyrkan i Alnö 
aldrig något torn. Ett sådant hade också varit mindre 
motiverat i detta fall eftersom kyrkan placerades all-
deles intill den redan existerande kastalen.

Att byggnaden söder om kyrkan skulle ha varit 
en kastal har emellertid ifrågasatts, bland annat på 
grund av dess ingång ifrån markplanet. En alternativ 
tolkning är att huset fungerat som en ”fredlig för-
rådsbyggnad”.322 I så fall kan byggnaden vara betyd-
ligt senare än från 1100-talet.

alnöfunten

Av de många hundra bevarade medeltida dopfun-
tarna i Sverige är endast några få tillverkade av trä. 
Den kanske märkligaste av dessa träfuntar är dop-
funten från Alnö gamla kyrka (fig. 40). Alnöfunten 
är unik i sitt slag genom att cuppan är tillverkad i 
laggkärlsteknik medan foten är snidad i ett enda 
stycke. Funten är skulpterad i en mycket särpräglad 
stil som tycks kombinera ett fornnordiskt bildspråk 
med romansk ornamentik.

31� Cornell & Rappe 1�2� s. �0.
320 Cornell & Rappe 1�3� s. 41�.
321 Berthelson 1��3 s. 21�.
322 Lovén 1��� s. 3��.

Ur konstvetenskaplig synvinkel uppmärksamma-
des egentligen Alnöfunten först i samband med den 
utställning av äldre kyrklig konst som anordnades i 
Härnösand 1�12. Funten var en av huvudattraktio-
nerna och beskrivs i utställningskatalogen på följan-
de sätt:323

2. Dopfunt af furu. 1100-talet.
 På cuppan äro i ett konstrikt flätverk trenne figurer 
framställda. Alla äro de klädda i ett enkelt veckadt 
plagg liknande en skjorta. En af dem har vingar och 
korsgloria. Den andre har vingar men ingen gloria. 
Den tredje, hvars gloria tyckes ha fem ekrar i stället 
för fyra, griper med sina upplyftade händer om två 
slingor. På ett par ställen mellan slingorna, som visa 
någon släktskap med den gamla djurornamentiken, 
skymta ansikten fram. Rundt omkring foten äro fyra 
lejon med yfviga manar fastspända. Det troligaste för-
klaringssätten är att de representera de mot männis-
kan fientliga diaboliska makterna. Jfr. funten i Tryde, 
Västergötland.
 Foten är skuren i ett stycke, men cuppan, som är 
skild från foten, är hopfogad af tio, nu genom påsatta 
järnband sammanhållna delar. Delarna sammanhöl-
los ursprungligen af de båda rader af träpluggar, som 
ännu äro synliga på cuppan. Pluggarna voro då för-
ankrade i band på cuppans insida, ett slags inre tunn-
band.
Ett af Nordens märkligaste konstminnen.
H. 105 cm. Yttre vidd 78 cm.

I en analyserande publikation som gavs ut med an-
ledning av 1�12 års utställning förmodar konsthisto-
rikern Johnny Roosval med utgångspunkt i cuppans 
bottenform samt reliefdekorens flätverk på cuppan 
och sidoställda djurkroppar på foten, att ”Sköns mera 
europeiskt kultiverade art har varit förebild för den 
inhemska på en gång rika och primitiva Alnö”.324 Vad 
gäller dateringen av Alnöfunten så menar Roosval 
att denna möjligen kan vara något senare än 1100-
talet som förefaller sannolik för funten från Skön. 
De enda funtar som enligt Roosval uppvisar vissa 
likheter med de i Alnö-Skön är en 1100-talsfunt i Yt-
ter-Selö i Södermanland och ett par till som trots 
sitt ursprung från Gotland tycks vara influerade av 
ornamentik i Lunds domkyrka.32� Några år senare så 
ansluter sig Henrik Cornell i sin avhandling om Norr-
lands kyrkliga konst till Roosvals uppfattning och 
menar att även utformningen av Alnöfuntens orna-
mentik via några mellanhänder kan ha påverkats från 

323 Cornell 1�12 s. � f.
324 Roosval 1�14 s. 1� f.
32� Jfr Roosval 1�13.
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Lund.32� I Sveriges Kyrkor framförs samma tolkning: 
”Lund-Gotland-Skön skulle alltså vara de etapper 
denna formvärld närmast passerat, innan de hunnit 
till Alnö”.32� Alnöfunten ansågs vid denna tid sanno-
likt tillhöra 1200-talets förra del.

Sedan dess har Alnöfunten berörts i en hel rad 
konstvetenskapliga arbeten och likheterna med den 
berömda runstenen från �00-talets senare hälft i 
Jelling i Danmark påtalades tidigt. Konsthistori-
kern Lennart Karlsson konstaterar i sin avhandling 
om romansk träornamentik i Sverige att Alnöfunten 
”är i flera avseenden ett av våra märkligaste roman-
ska konstförmål, som rikt skulpterat laggkärl unikt 
i världen och med en växtornamentik, som saknar 
egentliga paralleller. Den har också tidigt observe-
rats i internationell konstvetenskaplig litteratur och 
tillhör ute i Europa ett av våra mest reproducerade 
konstverk från denna period. Paradoxalt nog är den 
emellertid nästan alltid omnämnd en passant”.32�

Alnöfuntens formspråk karakteriserar Karlsson 
på följande sätt: 

32� Cornell 1�1� s. 12� f.
32� Cornell & Rappe 1�2� s. ��.
32� L. Karlsson 1��� s. 1�4 ff.

”Obunden av all konventionell stilisering ormar sig 
dess grenverk som tunga, voluminösa reptiler över den 
sfäriska cuppan, på vilken Kristusgestaltens femar-
made korsgloria äger en förbluffande och helt unik, 
liksom inifrån uppblåst plasticitet, som ger intryck att 
nästan spränga den hårt spända ytan. Mot detta mas-
siva uppbåd av positiva, svällande och sfäriska former 
står de små bladens konkaviteter som välgörande 
kontrapunktiska accenter. Bakgrunden är (---) redu-
cerad till mörka fläckar, som förlänar framställningen 
ytterligare dramatik”.32� 

Medan bladrankorna på cuppan med visshet kan 
tolkas som livsträdet är det enligt Karlsson vad gäl-
ler lejonen på funtens fot inte möjligt att avgöra om 
dessa har en positiv eller negativ innebörd. Vad gäller 
funtens konstruktion menar Karlsson att de tjocka 
stavarna kan vara ”en medveten anslutning till sten-
funtarnas proportionsförhållanden”.

Tjugo år senare återkommer Lennart Karlsson till 
Alnöfunten i en artikel då han beskriver den som 
”skuren i en hög, plastisk väl differentierad relief”. 
Han anser det ”troligt att Alnös gudabenådade bild-
huggare varit verksam vid någon av de sydskandina-
viska funthyttor, som under 1100-talets senare hälft 
förvaltade arvet från Lombardiet och Lund”. Karls-
son hänför den till ”tiden omkring 1200”.330

I Signums svenska konsthistoria anser Jan Svanberg 
att stenfunten från Skön sannolikt är importerad 
från Norge och att denna ”har efterbildats i en rus-
tik träkopia i grannkyrkan på Alnön”. Att lejonen på 
Alnöfunten hålls fast av bälten tolkar Svanberg som 
”ett uttryck för bildmagiska föreställningar och säger 
något om vilken livskraft man tillskrev dopfunten 
och dess lejon”.331

Den mest utförliga behandlingen av Alnöfunten 
har gjorts av Jan Grubb som studerat funtens ma-
terial, motiv och förhållande till stenfunten i Skön. 
Grubb har också genomfört en kritisk granskning av 
tidigare forskning om funten. Vad gäller förhållandet 
mellan Alnöfunten och Skönfunten framför Grubb 
som en möjlig förklaring att Alnöfunten skulle kunna 
vara äldre än den romanska stenfunten i Skön och 
tidigare ha stått just i Skön.332

Ofta har mångtydigheten i Alnöfuntens form-
språk betonats och man har däri velat se en bland-
ning mellan förkristen och kristen symbolik. Till rakt 
motsatt slutsats kommer dock Bertelsen & Gotfred-
sen som menar att dopfuntens utformning helt och 
hållet följer de ikonografiska reglerna. Bildfrisen på 

32� L. Karlsson 1��� s. 14, 3�, 104 f, 1�3, 1�4.
330 L. Karlsson 1���.
331 Svanberg 1��� s. 12�.
332 Grubb 1��� s. 4�.

Figur 40. Dendrokronologiska analyser av den unika Alnöfunten av 
trä som tillhört Alnö gamla kyrka visar att den sannolikt tillverkats 
under 1210- eller 1220-talet. Foto: Leif Grundberg.
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cuppan skildrar ett dynamiskt handlingsförlopp som 
skall läsas från vänster till höger, i samma riktning 
som lejonen på funtens fot är vända. Skildringen är 
uppbyggd kring ett hierarkiskt mittaxeldualistiskt 
system vars centrala del är Kristusfiguren eller Gud 
Fader med sin femarmade gloria – symbolen för den 
kristna monoteismen. Budskapet är att Kristus är vä-
gen till frälsning och de små huvudena representerar 
människosjälar som hjälps ut ur dödsriket av ärkeäng-
eln Sankt Mikael och vidare till paradiset hos Gud 
Fader. Fotens fyra lejon som genom sitt antal knyter 
an till det jordiska fyrtalet är inga odjur utan upp-
ståndelsesymboler som betonar transformationen 
från dödens gap till paradisträdet. Att ornamentiken 
på Alnöfunten har så stora likheter med Jellingeste-
nen förklaras av den långa kontinuiteten i det kristna 
budskapet och i det konstnärliga formspråket.333

Byggnadsarkeologiska iakttagelser

Den aktuella undersökningen i Alnö gamla kyrka har 
genomförts på kyrkans vind som nås via en lucka på 
sakristians tak. Undersökningen har inte omfattat nå-
gon fullständig byggnadsarkeologisk dokumentation. 
Vid en översiktlig inventering av kyrkvinden gjordes 
emellertid flera iakttagelser av vikt för tolkningen av 
kyrkans byggnadshistoria. Dessa iakttagelser har le-
gat till grund för provtagningen. Hittills har endast 
långhuset och koret studerats, således inte vapenhu-
set och sakristian.

På kyrkvinden tilldrar sig den välvda portalen 
mellan koret och långhuset omedelbar uppmärksam-
het. Denna är ursprunglig och ålderdomlig till sin 
karaktär. Den har uppenbarligen förlorat sin funk-
tion senast i samband med valvslagningen, då också 
flera bjälkar i takstolskonstruktionerna blockerade 
öppningen. Någon närmare murverksanalys har inte 
genomförts, men några uppenbara murskarvar eller 
tecken på förhöjningar har inte iakttagits. Att såväl 
sakristian som vapenhuset är sekundära i förhållande 
till långhus och kor framgår dock av deras stötfogar.

Förutsättningarna för den dendrokronologiska un-
dersökningen utgörs av att medeltida trävirke finns 
bevarat i takstolskonstruktionerna. Detta saknas i 
många medeltidskyrkor som en följd av bränder och 
ombyggnader. Av särskilt intresse är om trävirke 
från tiden före den senmedeltida valvslagningen in-
går i den befintliga konstruktionen. I Alnö kyrka vi-
sade sig medeltida konstruktioner finnas kvar, som 
åtminstone delvis härrör från tiden före valvslag-
ningen. Dessa takstolar är emellertid förstärkta och 
kompletterade i senare tid (1�00-/1�00-tal). Taksto-
larna är inte heller enhetligt byggda i hela kyrkan och 
åtskilliga spår finns efter olika ombyggnader. Tomma 

333 Bertelsen & Gotfredsen 1���.

urtag vittnar således om äldre, borttagna eller flytta-
de konstruktionsdelar. Delarna i de olika konstruk-
tionerna är förbundna dels med järnspik, dels med 
trädymlingar.

Att en kyrka byggts i flera etapper såsom dessa 
indikationer visar behöver emellertid inte alltid be-
tyda att särskilt lång tid förflutit mellan de olika fa-
serna. Således kan exempelvis valv mycket väl av rent 
arbetstekniska skäl ha slagits sekundärt bara något år 
efter att en kyrka var nyuppförd eller ombyggd.334

Särskilt viktiga för tolkningen av kyrkans bygg-
nadshistoria är de så kallade remstyckena eller mur-
remmarna av kraftiga tallstockar som ligger ovanpå 
de tjocka skalmurarna (för terminologin, se fig. 41). 
Dessa fungerar som fundament för de höga taksto-
larna. Långhusets nord- och sydmurar har vardera 
två parallellt liggande remstycken som utan skarvar 
sträcker sig längs hela långhuset. De västra ändarna 
är inmurade i västgaveln, vilket visar att de lagts på 
plats i samband med gavelväggens byggande. De östra 
ändarna är däremot inte inmurade i östgaveln, utan 
vilar stumt emot denna vägg. Korets nord- och syd-
murar har däremot bara ett remstycke vardera som 
vilar på murens yttre kant, något som är typiskt för 
kyrkor i romansk stil och byggnader som ej varit av-
sedda att valvslås.

Urhuggningar i högben över såväl långhus som kor 
visar att en serie med stödben har avkapats, sanno-
likt i samband med valvslagningen. Vid detta tillfälle 
tillfogades uppenbarligen också åtskilliga hanbjälkar, 
vars nivå är anpassade efter valvens lutning såväl i 
långhuset som koret. Ett antal kraftiga tassar mellan 
långhusets remstycken verkar också bestå av avkapade 
bindbjälkar, vilka alltså före valvslagningen sträckte 
sig tvärs över kyrkorummet. Att de inre remstyckena 
är äldre än valvslagningen framgår också av att valv-
kapporna delvis täcker dessa remstycken. Allt detta 
visar således att åtminstone delar av takstolarna här-
rör från tiden före den senmedeltida valvslagningen. 
I långhuset vittnar dessutom skillnaden i puts- och 
fogstrykning ovanför respektive nedanför remstyck-
enas nivå att långhuset före valvslagningen sannolikt 
har haft ett plant innertak.

Över koret bär dessutom den nedre av de tre 
hanbjälkarna på en av takstolarna spår av en bear-
betningsteknik som kallas sprätthuggning och som 
brukar hänföras till perioden före ca 13�0.33� En ur-
huggning visar emellertid att bjälken inte sitter i ur-
sprungligt läge.

334 Hiekkanen 1��4.
33� Andersson & Sjömar 1��� s. 3� ff.
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dendrokronologiska analyser

Sammanlagt togs tio borrprov ur takstolskonstruk-
tionerna, sex över långhuset och fyra över koret. Ty-
värr saknar några av proven vankant, vilket innebär 
att avverkningen skett ett antal år senare än vad den 
yttersta årsringen visar. Samtliga prov utgörs av tall.

I långhuset togs prov ur samtliga fyra remstycken, 
ur en tass (ev. avkapad bindbjälke) samt ett högben. 
I koret var det södra remstycket alltför multnat för 
att kunna provtagas, medan ett prov däremot kunde 
tas ur det norra remstycket. Härutöver togs prov ur 
två högben samt den sannolikt ”sprätthuggna” och se-
kundäranvända hanbjälken.

Av de tio proven har hittills sju kunnat dateras, 
varav fyra till exakt avverkningsår (tab. 2�). De två 
äldsta dateringarna, från vintern 12�3-�4, härrör 
från högbenen över koret. Ingen datering erhölls från 
hanbjälken, medan den norra murremmen har avver-
kats ett antal år efter 132�. 

De två yngsta dateringarna, från vintern 13��-
��, härrör från remstyckena över långhusets norra 
mur som är inmurade i långhusets västgavel. De två 
remstyckena från långhuset södra mur – också dessa 
inmurade i västgaveln – har daterats till tiden efter 
1310 respektive efter 132�. Tassen (den ev. bindbjäl-
ken) samt högbenet i långhuset gav ingen datering.

Den dendrokronologiska analysen visar samstäm-
migt att remstyckena på långhusets norra mur avver-
kades vintern 13��-��. Den södra murens remstyck-
en saknar vankant, men dateringarna till efter 1310 
respektive efter 132� antyder att också dessa kan ha 
avverkats vid 1300-talets mitt. Eftersom dessa rem-
stycken är inmurade i västgaveln (men inte i gaveln 
mot koret) förefaller det som om långhuset har upp-
förts först vid denna tid. Eftersom takstolskonstruk-
tionen bär åtskilliga tecken på olika ombyggnader 
och andra ovanliga konstruktioner så kvarstår dock 
en rad frågetecken.

För korets del så har alltså två högben daterats till 
vintern 12�3-�4. Dessa ingår emellertid i konstruk-
tioner som vilar på det norra remstycket som har da-
terats till efter 132�. I likhet med den återanvända 
hanbjälken kan de alltså inte stå i ursprungligt läge. 
Sannolikt har korets remstycke lagts på plats samti-
digt med långhusets remstycken vid mitten av 1300-
talet, men det är inte i likhet med dessa inmurat i 
någon vägg. Om koret ursprungligen uppfördes ca 
12�4 är således oklart.

datering av alnöfunten

Tack vare den ovanliga konstruktionen med kraftiga 
laggstavar av furu bedömdes förutsättningarna för 
att även kunna datera Alnöfunten genom dendrokro-

nologi som goda.33� Eftersom dopfuntens cuppa är 
tillverkad av tio separata stavar av tall, kan årsring-
arna på ändträet (under skålen) mätas direkt på plats 
utan borrning eller annan provtagning. För att göra 
detta var det dock nödvändigt att på ändträet med 
hjälp av ett rakblad skapa en färsk snittyta vinkelrätt 
mot årsringarna på de stavar som skulle mätas.

Sammanlagt uppmättes årsringarna på sex av de 
tio stavarna, varav två mättes två gånger. Mätning-
arna uppvisade hög inbördes korrelation vilket visar 
att de sannolikt härrör från samma skogsbestånd. Två 
av stavarna härrör sannolikt från samma träd, var-
för åtminstone fem olika träd tycks ha använts vid 
tillverkningen av funten. Antalet uppmätta årsringar 
varierade mellan �3 och 10�. Den analys som genom-
fördes vid Lunds universitet gav ingen säker korrela-
tion med laboratoriets standardkurvor.

De uppmätta värdena har därefter analyserats av 
Alf Bråthen i Trollhättan, vilken konstaterade att 
träden är inbördes relativdaterade (samtida) och att 
de inte tillhör perioden 1�00-1��0. För perioden 
���-1�00 gav datorbearbetningen mer än �0 procent 
korrelation till tiden omkring 1200 enligt tabell 2�.

Tabell 28. Dendrokronologisk analys av Alnöfunten i 
Medelpad.

dendro 
nr

antal  
årsringar

ytterst uppmätta 
årsringen (ej säkerställt)

85225 108 1209

85226 93 1199

85227 100 1199

85228 105 1198

85229 83 1180

85230 99 1199

Analys: Alf Bråthen, Trollhättan

Med hänsyn till att Bråthen ej haft full kontroll 
vid insamlingen av mätvärden reserverar han sig 
vad gäller bedömningen av huruvida dateringen är 
korrekt eller ej. De yttersta årsringarna saknas för 
samtliga laggstavar, men av de ovanligt väl samlade 
dateringarna framgår att högst något tiotal årsringar 
saknas. Under förutsättning att Bråthens datering 
stämmer, är det alltså rimligt att anta att dopfunten 
har tillverkats under 1210- eller 1220-talet.

33� Uppmätningen och dokumentationen genomfördes 
av Ólafur Eggertsson vid Laboratoriet för vedanatomi och 
dendrokronologi vid Lunds universitet, med assistans av Leif 
Grundberg och Janne Björkman. Analysarbetet av de uppmätta 
värdena har dels genomförts av Eggertsson, dels av Alf Bråthen, 
Trollhättan.
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Tabell 27. Dendrokronologisk analys av trävirke från takstolarna i Alnö gamla kyrka, Medelpad (för konstruktions-
termerna, se fig. 41).

prov 
nr

catras

dendro nr
Bygg-
nadsdel

Konstruk-
tionsdel

Läge 
(takstol) sida antal 

årsringar
datering 
(fällningstid) Kommentar

1 84173 långhus inre murrem L2><L3 N 126 vintern 1355-56

2 84174 långhus tass L2><L3 N 115 ingen datering
avkapad bindbjälke?,  
ej vankant

3 84175 långhus
yttre 
murrem

L2><L3 N 137 vintern 1355-56

4 84176 långhus
yttre 
murrem

L2><L3 S 140 efter 1329 några år saknas

5 84177 långhus högben L3 S 58 ingen datering
spår av äldre urtag, 
vankant

6 84178 långhus inre murrem L2><L3 S 104 efter 1310 ej vankant

7 84179 kor högben K4 S 96 vintern 1283-84 saxsparre avkapad

8 84180 kor högben K3 S 108 vintern 1283-84 saxsparre avkapad

9 84181 kor
nedre 
hanbjälke

K3 82 ingen datering
sekundäranvänd, 
några år saknas

10 84182 kor murrem K3><K4 N 109 efter 1329

Analys: Ólafur Eggertsson, Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, Lunds universitet

Figur 41. Schematisk bild av de vanligaste takstolskonstruktionerna i medeltida kyrkor. Takstolarna i 
de undersökta kyrkorna i Ångermanland liknar närmast den högra varianten som är anpassad efter de 
höga takvalven. Efter Sjömar 1��2.
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Eftersom dopfuntens fot är skulpterad ur en enda 
stock som dessutom är urholkad (för att motverka 
sprickbildning) har det inte varit möjligt att uppmäta 
årsringarna på denna del. Genom okulär besiktning 
har dock ett mycket karakteristiskt parti med två 
tunna årsringar i tillväxtkurvan som återkommer på 
de uppmätta laggstavar identifierats även på dopfun-
tens fot. Antalet årsringar från detta parti har manu-
ellt kunnat räknas till den ytterst bevarade årsringen 
längst ut på ett av lejonfigurernas huvuden till 3� 
år, vilket ligger mycket nära förhållandet på laggsta-
varna. Trots att denna iakttagelse saknar bevisvärde 
är det ändå en antydan om att foten är samtida med 
cuppan.

Johan Anund uppger att troligen inte fler än fem 
medeltida trädopfuntar finns i Sverige och sannolikt 
sex i Norge och sju i Finland. Ingen av dessa kan i 
form eller konstruktion jämställas med Alnöfunten 
och flera av dem är dessutom senmedeltida. Den 
vanligaste typen hos de bevarade nordiska träfun-
tarna är kalk- eller timglasformen. Foten till en så-
dan träfunt från Uppsala har nyligen dendrodaterats 
till tiden mellan 1300 och 1320. De med Alnöfunten 
närmast jämförbara är dock de andra två norrländska 
funtarna, en från Lillhärdal i Härjedalen och en från 
Näs i Jämtland.33� Dopfunten från Näs, som är kalk- 
eller timglasformad och tillverkad av en enda tall-
stock, hänförs vanligen till tiden omkring 1200. Dess 
ornamentik har norska förebilder och återger en scen 
ur Völsungasagan med Gunnar i ormgropen.33�

alnö gamla kyrka – en senromansk konstruk-
tion?

Den genomförda undersökningen visar alltså att Alnö 
gamla kyrka har en mer komplex byggnadshistoria än 
väntat. Dateringarna till 12�0-tal respektive 13�0-
tal är dessutom oväntat sena för en romansk kyrka 
med smalare rakslutet kor. Flera inventarier antyder 
hursomhelst att Alnö har haft en kyrka redan före 
12�0-talet, men om denna varit av trä eller sten kan 
inte avgöras för närvarande. En eventuell fortsatt 
undersökning bör förutom murverksanalys och upp-
mätning av takstolskonstruktionerna omfatta utvid-
gad provtagning över koret och långhuset samt över 
sakristian och vapenhuset för att klarlägga när dessa 
tillkommit. Med riktade insatser torde det också 
vara möjligt att datera valvslagningen.

Redan de nu erhållna resultaten bidrar dock med 
nya perspektiv på Medelpads och Norrlands kyrkohis-
toria. Vår kunskap om när och hur Norrlandskustens 
stenkyrkor byggdes är mycket sparsam och varje nytt 
bidrag har därför stor betydelse. Dateringarna till 

33� Anund 1���. 
33� L. Karlsson 1���.

12�0-talet respektive 13�0-talet är därvidlag myck-
et anmärkningsvärda. Den omfattande byggnads-
verksamhet i Alnö under 13�0-talet som analyserna 
från långhuset vittnar om sammanfaller exempelvis 
tidsmässigt med digerdödens förmodade – men för 
norrländsk del närmast helt okända – härjningar. 
Måhända drabbade pesten norra Sverige – som an-
dra undersökningar indikerar – först på 13�0-talet? 
12�0-talet är en lika okänd tidsperiod. Byggdes i själ-
va verket flera av de norrländska stenkyrkorna först 
vid denna tid?

Det är inte omöjligt att koret, som Ann Cathrine 
Bonnier har påpekat, kan ha uppförts till en äldre 
träkyrka. För detta talar den ovanligt kraftiga tri-
umfbågsmuren samt korets sockelskift som saknas 
på långhuset.33�

Den genomförda dendrokronologiska undersök-
ningen av den unika Alnöfunten visar att dopfunten 
sannolikt har tillverkats under 1210- eller 1220-ta-
let. Därmed står vi på säkrare grund när vi disku-
terar detta märkliga liturgiska och konsthistoriska 
verks kulturella och historiska sammanhang. Kanske 
betyder detta även att kyrkan den var avsedd för var 
uppförd av trä.

8.4 torsåKErs KyrKa i ådaLEn

Torsåkers kyrka i Ådalen ligger på södra sidan av 
Ångermanälven. Mittemot kyrkan, på andra sidan 
Ångermanälven, låg den nu rivna klövsadelkyrkan i 
Styrnäs (fig. 42). Relationen kyrkorna emellan påmin-
ner om den mellan klövsadelkyrkan i Skön och Alnö 
gamla kyrka på andra sidan Alnösundet i Medelpad. 
Genom namnet Torsåker och kyrkans belägenhet på 
fastigheten Hov har kyrkans uppförande kopplats till 
religionsskiftet äldsta fas och striden mellan hednisk 
och kristen kult. Norrlandsforskaren Gösta Bucht 
ansåg exempelvis att kyrkan i Styrnäs uppförts såsom 
en kristendomens motpol gentemot det hedniska Hov 
i Torsåker tvärs över älven.340

Torsåkers församling omnämns i de bägge äldsta 
kyrkliga uppbördslängderna från 1300-talets början, 
dels i 131� års pallielösen, dels i korstågstiondet för 
åren 1314-131�. Församlingen besöktes också under 
ärkebiskop Olofs visitationsresa i Norrland 131�-1�. 
Genom skriftliga källor känner vi dessutom till nam-
nen på två präster som tjänstgjorde i Torsåker under 
1300-talet, nämligen ”dominus Suno” som var verk-
sam under 1330-talet (död före 1341) och ”dominus 
Petrus” som omnämns 134�. Från 1400-talet känner 
vi två kyrkoherdar i Torsåker, nämligen ”Hakon Jö-
nisson” (omnämnd 141�) samt ”herr Peder” (omkring 
14�0), den sistnämnde sedermera kyrkoherde och 

33� Bonnier manus.
340 G. Bucht 1�23 s. 13�.
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prost i Nordingrå. Från och med 1�00-talet är kun-
skapen fylligare om kyrkoherdarna i Torsåker och de 
övriga ångermanländska församlingarna.341

Bertil Berthelson konstaterade under 1�30-ta-
let genom en analys av kyrkomurarna att Torsåkers 
kyrka, i likhet med flera andra tidiga Ådalskyrkor, i 
sitt äldsta byggnadsskede haft ett smalare kor. 1��3 
uppgav han också att man vid en restaurering kunnat 
iaktta resterna av korpartiet. Att lämningarna efter 
koret påträffats vid 1�30 års restaurering bekräftas 
också av Magnus Stattin 1�3�. Berthelson daterade 
samtliga ångermanländska kyrkor med smalare, rak-
slutet kor till 1200-talet.342

Under 1400-talets slut slogs två tegelvalv i kyrkan 
och ungefär samtidigt byggdes sannolikt både sakri-
stia och vapenhus (det senare rivet 1�30). Takvalvet 
över koret är en så kallad Sturestjärna och valvet över 
långhuset en variant av Storkyrkostjärna. Bägge dessa 
valvtyper tillhör 1400-talets senare hälft. Valv och 
väggar är täckta med kalkmålningar som är utförda 
av den så kallade Alfabetsmästaren (tidigare kallad 
”Eghil” p.g.a. en feltolkning) inom Tierpsgruppen 
i början av 1�00-talet. Till de bibliska motiven hör 
evangelisterna och ett flertal helgon. Såväl valven 
som målningarna är snarlika med de i grannsocken 
Ytterlännäs gamla kyrka och tycks ha tillkommit 
samtidigt.343

Till de äldsta föremålen i kyrkan hör en madonna-
skulptur som kan dateras till senare delen av 1200-
talet. En silverkalk från ca 1320-1330 kan också kny-
tas till kyrkan, liksom en ovanlig ljuskrona av brons. 
Från senmedeltiden härrör delar ur ett altarskåp och 
ett triumfkrucifix. 

Beskrivningar av kyrkan och dess inventarier har 
publicerats av Magnus Stattin (1�3�, 1�4�), Arvid 

341 L. Bygdén 1�23-2�; Szabad 2001 s. 2��.
342 Berthelson 1�3� s. 23; 1��3; M. Stattin 1�3�.
343 A. M. Karlsson 1��� s. �4, �0, ��, �1; J. Stattin 1��� s. 1�.

Wänéus (1���), Ingrid Telhammer (1��2) och Jan 
Stattin (1���). Bland viktigare källor kan särskilt 
kyrkoherden Carl Genbergs noggranna beskrivning 
från år 1�31 nämnas (ATA).344 

arkeologiska iakttagelser och fynd

På grund av en sänkning av yttertaket 1��3 och en 
brand 1�1� finns inte de medeltida takstolarna beva-
rade i Torsåker kyrka. Två förkolnade fragment från 
långhusmurarnas äldre inre remstycken som finns 
kvar på kyrkvinden har inte varit möjliga att datera 
dendrokronologiskt.

Att kyrkan ursprungligen har haft en romansk 
planlösning med smalare och lägre rakslutet kor i ös-
ter framgår redan om man studerar murarna inuti 
kyrkan. Strax väster om det nuvarande korskranket 
kan man – i likhet med i Ytterlännäs gamla kyrka – se 
utbuktningar i väggarna som vittnar om det gamla 
långhusets utbredning, det vill säga där det ur-
sprungliga mindre koret tog vid. Det smalare korets 
storlek kunde också dokumenteras vid Styresholms-
projektets undersökningar 1��� i samband med att 
golvet lades om i kyrkan (fig. 43). Syftet var i första 
hand att utröna huruvida den rektangulära salkyrkan 
föregåtts av äldre byggnadsskeden och eventuella an-
dra byggnader eller aktiviteter.34�

Den undersökta östra delen av kyrkan var täckt 
av bygg- och rasmassor med sten-, kalk- och träres-
ter samt spridda människoben från förstörda gravar. 
Även några mer intakta gravar påträffades, däribland 
en i det närmaste orörd barngrav med kista intill 
södra korväggen, sannolikt från 1�00-talet. Under 
utgrävningen tillvaratogs vidare ett antal träprov 
för dendrokronologisk analys. Av dessa visade sig två 
prov av tall från golvplankor vara fällda under vinter-
halvåret 1��1-�2.34�

Det smalare korets innermått uppgick till ca �x4 
meter (Ö-V), och bestod av breda skalmurar. Fyn-
den bestod av alltifrån ben, kistrester och kistspik, 
till pärlor, bokbeslag, textilrester och kalkputs. Där 
ingår också ett par medeltida påsyningsbeslag – så 
kallade ströningar – som sannolikt härrör från 1300-
talet. På ett par ställen i långhuset påträffades även 
ett par knippen med ihopbundet lingon- och kråk-
bärsris. Till fynd som skulle kunna tillhöra perioden 
före kyrkans uppförande hör ett antal pärlor. Även 
ett bränt benfragment (käke) från får eller get skulle 
kunna tillhöra ett äldre bebyggelseskede.

344 M. Stattin 1�3�, 1�4�; Wänéus 1���; Telhammer 1��2 
s. 4� ff; Wallander 1��� s. 1�� ff; J. Stattin 1���. Arkivalier i 
ATA, Torsåker sn. 
34� Grundberg 1��2b; George (red.) 1���.
34� Den dendrokronologiska analysen har gjorts av Thomas 
Bartholin vid Lunds universitet.

Figur 42. Den medeltida kyrkan i Torsåker ligger vid fastig- 
heten Hov. Tvärs över Ångermanälven ligger Styrnäs kyr-
ka. Foto: Leif Grundberg.
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I samband med undersökningen hittades sam-
manlagt �� mynt, vilka kronologiskt fördelar sig från 
1200-talet till 1�00-talet. 3� av mynten är medeltida. 
Tjugo av dessa är slagna före ca 13�0, varav sex före ca 
122�. Av de äldre mynten består de flesta av braktea-
ter (dvs. mynt som präglats endast på en sida) slagna 
i Svealand, men även två tidiga gotländska fragment 
förekommer. Dessutom ingår en norsk brakteat sla-
gen under Olav Håkonsson (13�0-��) samt en dansk 
hvid präglad under Hans (14�1-1�13) i materialet. 
Skillnaderna mot fynden från Frösö medeltidskyrka i 
Jämtland, där hela 42 av medeltidsmynten är norska 
och �0 svenska, är med andra ord stor.34� Bland de 
svenska 1200-talsbrakteaterna från Torsåker åter-
finns för övrigt så många som sex 1/4-mynt, varav två 
möjligen kan härröra från samma mynt.

Mynten var koncentrerade till tre områden, 
nämligen vid högaltaret respektive platserna för lek-
mannaaltaren på var sin sida om triumfbågen. De 
flesta mynten hittades i det äldsta långhusets nordös-
tra hörn, där lämningarna efter det förmodade Maria- 
altaret återfanns. Merparten av de medeltida myn-
ten har sålunda inte nedlagts i gravar eller tappats, 
utan sannolikt medvetet offrats vid altaren.34�

De påträffade medeltidsmyntens spridning tende-
rar att koncentrera sig till tre områden inom under-
sökningsytan, nämligen högaltaret och i synnerhet de 
två lekmannaaltaren. De flesta mynten hittades i det 
äldsta långhusets nordöstra hörn, där lämningarna 
efter det förmodade Mariaaltaret återfanns. Detta 
område var ca 1�0x1�0 cm stort och tydligen sten-
satt. På andra sidan altargången, i långhusets syd-
östra hörn, fanns uppenbarligen ett altare helgat åt 

34� Hildebrandt 1��� s. 1�2.
34� Grundberg 1��2b; Klackenberg 1��2 s. 13�, 304.

kyrkans skyddshelgon, vilket enligt Hülphers uppgift 
från 1�00-talet skall ha varit Sankt Olof.34� Även där 
återfanns flera medeltida mynt. 

Den romanska planlösningen med smalare rakslu-
tet kor brukar vanligen hänföras till 1200-talets för-
sta hälft. En sådan datering stöds också av de många 
mynten från 1200-talets början som tycks kunna 
knytas till altaren i denna kyrka. Perioden före ca 
122� är representerad med sju mynt, vilket indikerar 
att kyrkan sannolikt tillkommit under 1200-talets 
första hälft. Det finns dock en möjlighet att mynten 
skulle kunna härröra från en föregångare till stenkyr-
kan som varit uppförd av trä på samma plats. Några 
fysiska lämningar efter en sådan träkyrka har dock 
inte påträffats och de många gravläggningarna under 
kyrkgolvet har förstört möjligheterna att påträffa 
bevarade lämningar från tiden före stenkyrkans byg-
gande.

torsåkers kyrka –  
en romansk kyrka från 1200-talet

Såväl skriftliga källor som kyrkliga inventarier vitt-
nar om att en kyrka och församling funnits i Torsåker 
senast under årtiondena kring år 1300. Den bevarade 
stenkyrkan har i sin nuvarande form med senmedel-
tida valv huvudsakligen uppförts under slutet av 
1400-talet. Undersökningarna under kyrkgolvet har 
dock tydligt visat att den nuvarande kyrkan har haft 
ett äldre romanskt skede med ett ca �x4 meter stort 
rakslutet kor. De många medeltida myntfynden i an-
slutning till kyrkans tre altaren antyder dessutom att 
en kyrka funnits på den nuvarande platsen redan un-
der 1200-talets början. Förutsättningar saknas såväl 
för dendrokronologiska analyser som för undersök-
ning av eventuell äldre bebyggelse under kyrkan.

8.5 BotEå KyrKa i ådaLEn

Boteå kyrka ligger på norra sidan av Ångermanälven 
i Ådalen (fig. 44). Församlingen intar en särställ-
ning i 1310-talets kyrkliga uppbördslängder. I 131� 
års redovisningen av bidragen till ärkebiskop Olof 
Björnssons pallielösen har ”Bota” skrivits till ovanför 
”Leenas” (Överlännäs). I förteckningen över sexårs-
gärden för åren 1314-131� (sannolikt ursprungligen 
upprättad 1314) finns dock socknen inte med, om nu 
inte ”Bubdu” som vanligtvis tolkas som Bygdeå möj-
ligen avser Boteå. Däremot framgår av förteckningen 
över ärkebiskop Olofs visitationsresa 131�-1� att Bo-
teå (”Botum”) besöktes under återvägen från Jämt-
land på vårvintern 131�.3�0

34� Hülphers 1��� s. 141.
3�0 T. Bucht 1���-�1 s. 3; Fritz 1��� s. 11� ff; Blomkvist 1���a 
s. �� ff.

Figur 43. Vid undersökningen av Torsåkers kyrka framgick tyd-
ligt att byggnaden i sitt äldsta skede haft ett smalare, rakslutet 
kor. Några av medeltidsmyntens fyndplatser har här markerats 
i anslutning till de tre altaren.
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Av dessa uppgifter att döma är det tänkbart att 
Boteå socken bildades just under 1310-talet, men det 
spröda källmaterialet håller inte för några säkra slut-
satser i detta avseende. En av flera källkritiska fakto-
rer är att inget av dokumenten är bevarade i original, 
utan i trettio år yngre avskrifter upprättade 1344. 
Inte heller är det möjligt att avgöra om den nuvaran-
de stenkyrkans äldsta delar fanns redan vid denna 
tid eller om den haft en föregångare i sten eller trä.

Av källorna framgår att Överlännäs, Sånga och 
Styrnäs någon gång under medeltiden lades som an-
nex under Boteå socken där kyrkoherden också var 
bosatt.3�1 Den första till namnet kända kyrkoherden 
i det stora pastoratet är ”Paulus Hansi” i Boteå, som 
omnämns vid 1400-talets mitt. Under samma år-
hundrade nämns också en kaplan (hjälppräst) i Boteå 
vid namn Vigarus Laurentii som enligt en egenhän-
dig anteckning skrivit ett graduale (sångbok för den 
katolska mässan) som finns bevarat i fragment.3�2 
Därefter dröjer det till 1�2� innan nästa kyrkoherde 
i församlingen, herr ”Jörjan”, omtalas i källorna.3�3

In i kyrkan kommer man från söder via vapenhuset 
som är ihopbyggt med kapellet. Väl inne i vapenhu-
set möts man rakt fram av dörren till långhuset, men 
blickarna går först till höger där en rekonstruerad 

3�1 Överlännäs och Styrnäs är belagda som socknar på 1310-
talet, medan Sånga saknas i de äldsta längderna. Namnet 
Sånga (”sungu”) nämns visserligen redan 1303, men då är det 
byn med detta namn som åsyftas. Osäkerhet råder också 
om den kyrkoherde Nils i ”sungu” som nämns i ett brev med 
ångermanländsk anknytning 133� avser den uppländska socknen 
med detta namn eller den ångermanländska. Först 1�3� är Sånga 
socken belagd med säkerhet i det skriftliga källmaterialet. Trots 
detta kan ett flertal inventarier som tillhör Sångas medeltida 
kyrka dateras till 1300-talet, men om dessa redan från början 
verkligen tillhört socknen är förstås osäkert.
3�2 Helander 1��� s. 1��, not 1�.
3�3 L. Bygdén 1�23-2� s. 131 f; Fritz 1��� s. 11�; Kjöllerström 
1��1 s. 10�.

låg perspektivportal av tegel leder in till ”lillkyrkan” 
som numera också är öppen mot långhuset. Överallt 
i kyrkans tak möter vitkalkade valv, såväl i vapenhus 
och kapell som i långhus och kor. Några medeltida 
målningsfragment finns kvar ovanför fönstret på ka-
pellets sydvägg. I dag präglas kyrkorummet som är 
uppdelat i tre travéer till stor del av den mäktiga 
förgyllda altaruppsatsen från 1��0-talet med drag 
av både barock och rokoko, samt den femtio år se-
nare tillkomna predikstolen med tillhörande inred-
ning.3�4

De fem takvalven av putsat tegel över kyrkorum-
met i Boteå kyrka består dels av ett enkelt kryssvalv 
över vapenhuset och av fyra så kallade stjärnvalv, ett 
över koret, två över långhuset och ett över ”lillkyrkan” 
eller kapellet i söder. Valven bäres upp av kraftiga 
kannelerade väggpelare och anfang med gropkapitäl, 
vilka varit igenkalkade sedan 1�00-talets början men 
återställdes på 1��0-talet. Enligt Abraham Hülphers 
fanns ännu under 1�00-talets andra hälft ”såsom ål-
derdoms minne någre gamla målningar i taket”, va-
rav fragment hittates i kapellet vid renoveringen på 
1��0-talet.3�� 

Stjärnvalven i Boteå har klassificerats som en Kors-
stjärna över ”lillkyrkan”, två Vadstenastjärnor över 
långhuset och en Rasbostjärna över koret. I likhet 
med många andra kyrkor har koret det rikast utfor-
made valvet. Korvalvet har, även om det på formella 
grunder har hänförts till en annan specialgrupp, på-
tagliga likheter med korvalvet i grannkyrkan Sånga 
som klassificerats som en Hälsingtunastjärna.3��

Till skillnad från många av de andra norrländska 
medeltidskyrkorna är Boteå inte särskilt rik på in-
ventarier från katolsk tid. De medeltida föremål som 
kan knytas till kyrkan härrör alla från senmedelti-
den, såsom ett sångboksfragment och en mässhake 
från 1400-talet liksom en patén av silver från slutet 
av samma århundrade. Den större av de båda kyrk-
klockorna som omgöts 1�3� skall dessutom enligt 
inskriptionen ha gjutits första gången 142�. Särskilt 
intresse tilldrar sig kyrkans dopfunt av kalksten vars 
latinska inskrift för tankarna till paradiset och livets 
källa: ”Que apud te est fons vite et in lumine tuo vide-
bimus lumen tuum”. I översättning motsvaras detta 
närmast av den svenska psalmbokens 3� psalm, vers 
10: ”Herre, hos dig är livets källa, och i ditt ljus se vi 
ljuset”. Funten har troligen tillverkats under 1400-
talets andra hälft eller 1�00-talets början, möjligen 
i Uppland där närmare tjugo liknande funtar finns 
kvar. En dopfunt med närmast identisk text i Stor-
kyrkan i Stockholm är genom en inskription daterad 

3�4 Telhammer 1��2 s. 11.
3�� Hülphers 1��� s. 122.
3�� A. M. Karlsson 1��� s. �0 f, �3, ��, �� ff, karta 4.

Figur 44. Den medeltida kyrkan i Boteå ligger högt upp på 
Ångermanälvens norra strand. Det östra gavelröstet har 
tegelblinderingar och i det ovanliga sidokapellets och ko-
rets östväggar har igenmurade fönster- och dörröppningar 
markerats i putsen. Foto: Leif Grundberg.
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till 1�14.3�� På 1�40-talet fick Boteå pastorat lämna i 
från sig bland annat fem förgyllda monstranser, det 
vill säga nattvardskärl, (varav två från Sånga och en 
från vardera Boteå, Styrnäs och Överlännäs kyrkor) i 
samband med Gustaf Vasas silverreduktion, men hur 
gamla dessa var vet vi förstås inte.3��

Omfattande renoveringar av kyrkan har genom-
förts 1�04-0�, 1�01 och 1��2-�3. 

Byggnadsarkeologiska iakttagelser

Boteå kyrka har länge betraktats som en av de äldsta 
bevarade medeltidskyrkorna i Ångermanland. Redan 
1��0 skrev Abraham Hülphers i sin beskrivning över 
landskapet att kyrkan är ”bland de äldste i orten”.3�� 
Kyrkan är också speciell till sin utformning i flera 
avseenden. I sin nuvarande utformning är det en sal-
kyrka i gotisk stil vars långhus och kor är ca 2� meter 
långt och �,� meter brett (utvändiga mått). Dess väg-
gar är uppförda av ca 1,� meter breda skalmurar av 
gråsten. I söder finns ett vapenhus och ett kapell som 
utvändigt tillsammans mäter ca 13,� x � meter, varav 
kapellet invändigt är ca �,� x 3,� meter stort. I norr 
finns en sakristia som bär årtalet 1��2.

När man besöker kyrkan slås man omedelbart av 
den märkliga utbyggnaden i söder som sitter ihop 
med vapenhuset. Vid konstnären och fornforskaren 
Nils Månsson Mandelgrens besök i Boteå 1��� gjorde 
han en enkel uppmätning av kyrkan där han kommen-
terade utbyggnaden på följande sätt: ”Har fordom va-
ritt ett grafkor men vems kunde ej uplysas”.3�0 I dag 
kallas den vanligtvis för ”lillkyrka” eller kapell.

Högst upp på kyrkans östra vägg finns ett gavel-
röste av tegel med blinderingar i form av tre enkla 
kors och en rundnisch, vilket i mindre format går 
igen också på sakristians norra gavelröste. På ”lillkyr-
kans” östvägg har man vid en restaurering på 1��0-
talet också markerat platsen för ett igensatt tegel-
omfattat fönster som motsvaras av en invändig nisch. 
Vid samma tillfälle markerades också rester efter en 
igenmurad tegelportal på den östra korväggen och i 
marken utanför denna några murrester som tolkades 
som fundament till en absid från äldre medeltid. Det 
senare fyndet har legat till grund för att hänföra kyr-
kan till en av landskapets allra äldsta. I putsen runt 
om kyrkan finns dessutom ett antal diskreta mar-
keringar från restaureringen som visar platsen för 
murskarvar och äldre fönsteröppningar. Vi får anled-
ning att återkomma till dessa iakttagelser.

3�� A. Andersson 1���; Telhammer 1��2 s. 11; Boija 1��0 s. 
3�; Helander 1��� s. 1��; Nordström 1��4 s. 11 ff, 141 not 4; 
Cornell 1�1�a s. 141 f, fig. 112; Bonnier 1��� s. 42 f.
3�� Källström 1�34 s. 11� f.
3�� Hülphers 1��� s. 122.
3�0 Folklivsarkivet i Lund, Mandelgrens samlingar 4:XI, Boteå.

Att kyrkan i Boteå genomgått flera ombyggnader 
visste redan Abraham Hülphers som 1��0 konstate-
rade att kyrkan ”måste i början warit mycket liten, 
efter den 2:ne gångor blifwit tilökad”.3�1 1�1� skrev 
också Henrik Cornell i sin avhandling att kyrkan var 
”restaurerad och har äfven tidigare genomgått för-
ändringar,” men han tillägger att dessa ”för tillfället 
icke kunna utredas”.3�2 Ett steg på vägen togs i sam-
band med en restaurering av kyrkan 1��2-�3 då put-
sen från stora delar av kyrkan både ut- och invändigt 
knackades bort och golvet frilades. Flera mycket vik-
tiga iakttagelser av äldre murar, murskarvar och igen-
murade öppningar gjordes vid detta tillfälle. Tyvärr 
sammanställdes inte någon rapport, men flera foto-
grafier finns, liksom landsantikvarie Bo Hellmans no-
teringar på några uppmätningsritningar av kyrkan.3�3 
Dessutom markerades flera av observationerna både 
i marken och i putsen på murarnas utsida. Hellman 
hade själv stor erfarenhet av att undersöka medeltida 
kyrkor och hans iakttagelser från Boteå är både enty-
diga och trovärdiga. Trots den magra dokumentatio-
nen är därför uppgifterna från restaureringen myck-
et värdefull. Det är dessa och andra spännande iakt-
tagelser som vi kunnat studera närmare från kyrkans 
vind genom en analys av murpartier och takstols- 
konstruktioner (fig. 4�).

Tre olika takstolskonstruktioner finns över den 
nuvarande salkyrkan. Alla tre är dock utformade 
för att rymma de höga gotiska valven, vilket antyder 
att de har tillkommit ungefär samtidigt med dessa. 
Några spår efter äldre takkonstruktioner har inte 
påträffats och de befintliga takstolarna verkar inte 
vara återanvända. Att inga virkesdelar lär härröra 

3�1 Hülphers 1��� s. 122.
3�2 Cornell 1�1�a s. �0.
3�3 Grundberg 1��2b s. �3 f; Länsmuseet Västernorrlands 
arkiv, Boteå kyrka. Ett par tidningsartiklar refererar 
restaureringsarbetena.

Figur 45. Boteå och många andra medeltidskyrkors vindar 
innehåller ett underskattat historiskt källmaterial i form 
av takstolar och rester av ställningsvirke med tillhörande 
vidjerep från medeltiden. Foto: Leif Grundberg.
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från äldre medeltid framgår också av att spår efter 
den vid denna tid förekommande bearbetningsteknik 
som kallas sprätthuggning saknas.3�4 Skillnaden mel-
lan de tre takstolskonstruktionerna består i att den 
mellersta takstolen saknar tvärgående hanbjälkar och 
att saxsparrarna når ned över stödbenen på de andra 
två. Över vapenhuset och kapellet består snedtaket 
av enkla högben som vilar mot utsidan av långhusets 
högben. Virket i konstruktionerna är förbundet ge-
nom så kallad bladning och fäst med trädymlingar.

Särskilt viktiga för tolkningen är också de rem-
styckena eller murremmarna av kraftiga trästockar 
som ligger parallellt både på inner- och yttersidan 
ovanpå de tjocka skalmurarna. Dessa fungerar som 
fundament för de höga takstolarna. Skarvar i såda-
na murremmar motsvaras i normala fall av skarvar 
också i själva murarna, vilket i sin tur indikerar olika 
byggnadsetapper. I Boteå finns på två ställen (mellan 
takstol � och �, resp. 14 och 1�) sådana skarvar i mur-
remmarna på ömse sidor av långhuset. Dessa överens-
stämmer med de tre olika takstolskonstruktionerna, 
vilket visar att de olika delarna byggts vid skilda 
tidpunkter. Långhuset har med andra ord byggts ut 
både åt öster och åt väster.

Att kyrkans olika delar bevisligen har tillkommit i 
flera steg behöver emellertid inte betyda att särskilt 
lång tid förflöt mellan de olika etapperna. Detta gäl-
ler kanske särskilt under senmedeltiden. Nyligen har 
exempelvis hävdats att såväl merparten av de medel-
tida finländska stenkyrkorna som de få medeltidskyr-
korna i Övre Norrland har uppförts mycket snabbt 
och enligt en strikt planläggning under en kort pe-
riod under 1400-talets andra hälft och första hälften 
av 1�00-talet.3�� Således kan exempelvis valv mycket 
väl av rent arbetstekniska skäl ha slagits sekundärt 
bara något år efter att en kyrka var nyuppförd. Hur 
det förhåller sig i Boteå kan vi studera med hjälp av 
virket i de medeltida takstolarna.

dendrokronologiska analyser

Borrproven för den dendrokronologiska analysen är 
tagna så att de skall representera de olika delarna av 
byggnaden, alltså på ömse sidor av skarvar i murar 
och träkonstruktioner.

Av 21 prov har fjorton kunnat dateras, varav elva 
till avverkningsår medan tre saknade de yttersta års-
ringarna och därför är avverkade ett okänt antal (men 
knappast mer än ett tiotal) år efter det angivna årta-
let.3�� Av tabell 2� framgår att dateringarna koncen-

3�4 Andersson & Sjömar 1��� s. 3� ff.
3�� Hiekkanen 1��4b s. 4�2, jfr även 1��4a; Wallerström 1���b 
s. 44.
3�� Proven har tagits av Leif Markström, Peter Sjömar, 
Janne Björkman och Leif Grundberg i oktober 1��� och 
augusti 1���. Analyserna har utförts av Ólafur Eggertsson, 

trerar sig till tre avverkningsår, 14��-��, 14�2-�3 och 
1�01-02. Dateringarna fördelar sig väl i förhållande 
till de olika takstolskonstruktionerna, men tyvärr 
har inte proverna från ”lillkyrkan” och vapenhuset i 
söder gett några dateringar. Vid tolkningen av date-
ringarna bör man hålla i minnet att man kan ha låtit 
det avverkade virket ligga och torka någon säsong 
innan det användes, men denna osäkerhetsmarginal 
är naturligtvis marginell för byggnadsutvecklingen i 
stort.

diskussion och tolkning

Med hjälp av de dendrokronologiska dateringarna, 
iakttagelser på kyrkvinden och inte minst upplys-
ningarna från 1��0-talets restaurering kan kyrkans 
byggnadshistoriska utveckling tolkas. Detta är trots 
de till synes entydiga dateringarna inte alldeles en-
kelt eftersom flera pusselbitar ännu saknas, men hu-
vuddragen kan beskrivas som följer (fig. 4�).3��

Om vi börjar med kyrkans äldsta delar, har vi hu-
vudsakligen att förlita oss på de observationer som 
gjordes på 1��0-talet. Av Bo Hellmans noteringar 
framgår mycket tydligt att kyrkan i ett äldre skede 
varit försedd med ett smalare och lägre kor i öster, 
iakttagbart såväl i äldre murrester under kyrkans 
golv som i murskarvar i den nuvarande östväggen. 
Invändigt har detta kor varit ca �,�x� meter stort (Ö-
V). När kyrkan uppfördes kan inte avgöras med sä-
kerhet, men typen med smalare kor är karakteristisk 
för 1200-talet och endast i undantagsfall har sådana 
byggts senare än under 1300-talets början. Över-
gången till att bygga rektangulära salkyrkor där koret 
har samma bredd som långhuset anses till stor del 
ha att göra med den förändring i liturgin som inför-
des under 1200-talets slut och 1300-talets början.3�� 
I Boteås fall skulle det dock dröja ytterligare 200 år 
innan man utvidgade det smalare koret. Det smalare 
koret väcker onekligen frågan om Boteå kyrka och 
socken måhända fanns redan på 1200-talet, trots de 
kryptiska uppgifterna i 1310-talets uppbördslängder. 
Eller invigdes kyrkan rent av vid biskopsvisitationen 
131�?

Vid restaureringen framkom vidare öster om koret 
en ca 1 meter bred igenmurad tegelportal som ledde 
till en till synes halvrund (?) utbyggnad mot öster. 
Portalen är en så kallad segment- eller stickbåge som 
av fotografier att döma är sekundär i förhållande till 

Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi vid Lunds 
universitet. Länsmuseet Västernorrland har genom Björkå AB 
fornminnesfond stått för kostnaderna.
3�� Någon ingående arkivstudie och analys av kyrkans 
inventarier som ytterligare skulle kunna bidra till tolkningen 
har ännu inte företagits.
3�� Bonnier 1��� s. 22, �0 ff, 13� ff, 1��� s. 10� ff, 1��� s. 1��; 
Nilsén 1��1 s. 3� ff, 21�.
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koret. Detsamma gäller utbyggnaden vars grundste-
nar inte verkar ligga i förband med korväggen. Det-
ta talar emot att det varit fråga om en ursprunglig 
absid, vilket tidigare har antagits och givit upphov 
till att Boteå hänförts till en av landskapets äldsta 
kyrkor. Troligare är att lämningarna härrör från en 
senmedeltida sakristia.3�� Fundamentet består av en 
skalmur som förefaller klenare än i resten av kyrkan 
och därmed indikerar en lättare byggnad av sten 
vars innermått endast var ca 2x2 meter. Att denna 
förmodligen tillkommit före utvidgningen av koret 
indikeras av att portalen är centrerad i förhållande 
till det smalare koret, men ej till det utvidgade. Ef-
tersom denna utvidgning visar sig ha skett mycket 
sent är det inget som hindrar att sakristian tillkom-

3�� Idén om en sakristia framkom ursprungligen vid 
diskussioner på platsen med Ann Catherine Bonnier.

Tabell 2�. Dendrokronologisk analys av trävirke från takstolarna i Boteå kyrka, Ångermanland (för konstruktions-
termerna, se fig. 41)

catras  
dendro nr takstol sida del av 

konstruktion
antal 

årsringar
datering 
(fällningstid) Kommentar

85177 12 södra stödben 126 ingen datering oregelbunden tillväxt

85178 11 södra tass 140 vintern 1477-78

85179 9><10 södra inre murrem 204 efter 1466 endast några år saknas

85180 9 södra tass 200 vintern 1477-78

85181 9 södra stödben 85 vintern 1477-78

85182 9><10 norra yttre murrem 110 vintern 1477-78

85183 15><16 norra inre murrem 128 efter 1492

85184 15 norra saxsparre 139 vintern 1501-02

85185 15 norra stödben 118 ingen datering

85186 16 norra stickbjälke 144 ingen datering

85187 16 norra saxsparre 120 efter 1500

85188 1 norra saxsparre 107 vintern 1492-93

85189 2 norra stödben 78 vintern 1492-93

85190 8 norra stödben 110 ingen datering

85191 5 norra stickbjälke 112 ingen datering

85192 2 södra stickbjälke 108 vintern 1492-93

85193 3><4 södra inre murrem 125 vintern 1492-93

85194 12><13 södra inre murrem 138 ingen datering kapellets inre murrem

85195 10 södra högben 98 ingen datering kapellets ”högben”

85196 15><16 södra inre murrem 181 vintern 1501-02

85197 15><16 södra yttre murrem 317 vintern 1501-02

Analys: Ólafur Eggertsson, Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Lunds universitet

Figur 46. Förslag till tolkning av Boteå kyrkas byggnads-
historiska utveckling (ej exakta mått).
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mit långt in på 1400-talet, vilket möjligen antyds av 
den tegelmurade portalen.3�0 Det kalkbrukslager som 
vid restaureringen påträffades under golvet en bit in 
i koret skulle möjligen kunna vara spår efter altarets 
placering. Under medeltiden var högaltaret normalt 
alltid fristående från korväggen, vilket dock var sär-
skilt nödvändigt i detta fall med en portal i öster.

Det långhus som hörde till det äldre koret var min-
dre än det nuvarande. Om det var lägre än nu kan 
inte avgöras, men däremot att det var kortare. Skar-
var både i murremmarna och i själva murarna liksom 
en murgrund under golvet i kyrkan visar tydligt att 
långhuset invändigt varit ca �,�x�,� meter stort (Ö-
V), alltså ca �2 m2. Virket i den takstolskonstruktion 
med tillhörande murremmar som motsvarar denna 
del av kyrkan har avverkats under vintern 14��-��. 
Att kyrkan inte ursprungligen byggdes så sent indi-
keras förutom av det smalare koret också av att en 
betydande förlängning gjordes redan femton år se-
nare. Takstolen är anpassad för de sekundärt slagna 
valven, men eftersom valven och valvpelarna inte är 
avpassade efter detta utrymme måste valvslagningen 
ha skett först i ett något senare skede. Troligtvis in-
dikerar därför dateringen den första fasen i en om-
fattande ombyggnad av kyrkan som skulle pågå i 2� 
års tid. Den första åtgärden kan i så fall ha varit att 
förhöja långhusets väggar (även om inga säkra spår av 
har detta iakttagits) och förbereda taket för valvs-
lagning.

Nästa fas i ombyggnaden blev att förlänga långhu-
set mot väster med ca � meter, varvid församlings-
delen utökades till ca 101 m2. Utbyggnaden har en 
högre mursula än resten av långhuset. Den nya väst-
gaveln försågs redan från början med en ca 1 meter 
bred dörr (utan tegelomfattning) som senare igen-
satts men tydligt framträdde vid restaureringen. 
Virket i den takstol med murremmar som helt och 
hållet sammanfaller med denna del av kyrkan har da-
terats till vintern 14�2-�3. Att dateringen verkligen 
kan knytas till utbyggnaden och inte till exempelvis 
en senare höjning av väggarna framgår av att takstols-
konstruktionen inte byggts samtidigt med resten av 
långhuset som ju fick sitt tak blott femton år tidi-
gare; om förlängningen vore äldre skulle man ha upp-
fört ett enhetligt tak över hela långhuset. Vid res-
taureringen framgick vidare att den södra väggen av 
denna utbyggnad tidigare har haft ett något mindre 
och högre beläget fönster än det nuvarande med en 
viss förskjutning mot väster. Om detta är ursprung-
ligt är emellertid osäkert.

3�0 Om utbyggnaden istället tillkommit först efter 
korutvidgningen är det möjligt att en äldre sakristia kan ha 
funnits i norr, som borttagits i samband med utvidgningen.

I följande etapp uppfördes som en enhet både 
vapenhuset och kapellet på kyrkans södra sida. Att 
dessa två delar verkligen byggdes tillsammans fram-
går såväl av murremmar som av själva murarna som 
saknar skarvar mellan rummen. Kapellet kunde nås 
från vapenhuset via en svagt spetsbågig perspektiv-
portal av tegel med tre språng. Denna portal, som 
mot kapellet har en enklare tegelomfattning, har va-
rit igenmurad men påträffades och återställdes vid 
restaureringen. Att vapenhuset och kapellet tillkom-
mit senare än både den äldre delen av långhuset och 
västförlängningen visas av att de ansluter till bägge 
dessa delar med stötfogar, alltså utan förband mel-
lan murarna. Att de är senare än långhuset antyds 
också av att långhusets ytterväggar som nu döljs av 
kapellets och vapenhusets tak är så omsorgsfullt ut-
formade med regelbunden skiftläggning att de med 
all sannolikhet varit avsedda att synas. Högt upp på 
muren finns också en mindre öppning – möjligen en 
liten fönsterglugg – som igensatts med tegel, kanske i 
samband med kapellbygget. Taket över utbyggnaden 
är dessutom sekundärt fogad till långhusets takstol.

Vapenhuset och kapellet uppfördes av allt att 
döma under 14�0-talet, vilket – trots att någon själv-
ständig datering för denna del inte finns – antyds 
av att man märkligt nog redan efter några år tycks 
ha förlängt kapellet mot öster med ca 3 meter. Om 
detta vittnar en skarv i kapellets inre murrem (den 
yttre har inte kunnat kontrolleras). Att denna för-
längning i så fall gjordes samtidigt med korutvidg-
ningen framgår av att kapellets östra vägg sträcker 
sig utanför det gamla långhusets östvägg och löper i 
förband med det breddade korets sydvägg. På kapel-
lets södra vägg har dessutom funnits ett äldre fönster 
en halvmeter längre österut än det nuvarande.3�1 Vid 
restaureringen framkom här några fragment av kalk-
målningar som är anpassade till de sekundärt slagna 
valven och enligt Hellmans iakttagelser tillkomna ef-
ter att fönstret flyttats. Även på kapellets nuvarande 
östvägg har ett senare igenmurat fönster med tegel-
omfattning funnits, som på insidan i dag motsvaras 
av en nisch. Förmodligen igenmurades både detta 
fönster och portalen mellan vapenhuset och kapel-
let vid ett ganska sent datum, varvid man samtidigt 
öppnade muren mellan långhuset och kapellet för att 
skapa mer utrymme till församlingsdelen. I så fall har 
man tidigare troligen endast kunnat nå kapellet via 
vapenhuset.

Den förmodade förlängningen av kapellet har 
alltså skett samtidigt som man utvidgade koret både 

3�1 Den av Hellman på ritningen markerade skarven för ett 
äldre fönster på murens utsida förefaller sammanfalla med 
skarven i murremmen, varför viss osäkerhet tills vidare råder 
om hur dessa spår skall tolkas.
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mot norr och mot söder så att det fick samma bredd 
som långhuset. Takstolen och murremmarna som 
sammanfaller med denna del av kyrkan har daterats 
till vintern 1�01-02. Att takstolen över koret avviker 
från den över kyrkans mellersta del, daterad till 14�0-
talet, visar med all säkerhet att koret faktiskt inte 
utvidgats och höjts förrän takstolen restes ca 1�02, 
annars skulle taket ha byggts samtidigt över hela kyr-
kan. Även det tegelröste med blinderingar som fram-
togs i samband med restaureringen kan alltså dateras 
till denna tid. Liksom västförlängningen har också 
korets sydvägg haft ett något mindre och högre belä-
get fönster än det nuvarande, någon meter förskjutet 
mot öster; troligen är även detta sekundärt.

Den senaste större tillbyggnaden av kyrkan är den 
nuvarande sakristian i norr. Denna är på den norra 
gaveln försedd med årtalet 1��2, men gavelröstets te-
gelblände av samma utformning som det på östgaveln 
väcker frågan om den ändå inte skulle kunna tillhöra 
senmedeltiden. I så fall skulle den kanske redan vid 
korutvidgningen ca 1�02 ha ersatt den förmodade 
sakristian i öster. Att så ändå knappast är fallet kan 
vi sluta av en uppgift ur ett domstolsprotokoll från 
1��3 vari omnämns att till ”denna fattiga kyrka (---) 
nu av nyo hopbygges en sackerstia och därföre i stor 
skuld kommen är”. Orsaken till att detta nämns i 
domboken är att två bönder i socknen dömdes att 
böta vardera 30 daler silvermynt till församlingen 
för att de i kyrkbänkarna på kvinnosidan med kniv 
ristat in bilder av ”quinnors och manfolks hembliga 
lemmar”!3�2 Formuleringen ”av nyo” antyder möjligen 
att en sakristia verkligen har funnits tidigare, men 
var denna legat framgår intet. Också den tegelmu-
rade grav som framkom under golvet framme i koret 
i samband med restaureringen härrör sannolikt från 
just 1�00- eller 1�00-talet, förmodligen tillhörande 
någon kyrkoherde i församlingen.

Hur var det då med frågan om valvslagningen i 
kyrkan; när är de slagna och har alla tillkommit sam-
tidigt eller med flera års mellanrum? Eftersom tak-
stolarna i kyrkans olika delar är anpassade till valv 
var den första tanken att dateringarna av dessa i sin 
tur daterade de tre olika valven. Som tidigare antytts 
kan så emellertid inte vara fallet, eftersom valven 
delvis ”överlappar” de olika rummen. Istället förefal-
ler det som om samtliga valv har slagits först efter att 
koret utvidgats ca 1�02 varvid hela kyrkan fått tak-
stolar anpassade för gotiska valv. Har måhända flera 
kyrkors smalare kor utvidgats först i samband med 
valvslagningen? Att valven slagits samtidigt förklarar 
också att de alla är murade sekundärt med sina ka-
rakteristiskt utformade väggpelare. Ann Mari Karls-
sons datering av stjärnvalven av Rasbotyp såsom det 

3�2 Lundkvist 1��� s. �0 f.

i Boteås kor och den närbesläktade Hälsingtunaty-
pen till ca 1�003�3 förefaller således stämma alldeles 
utmärkt. Detta betyder också att de kalkmålningar 
som omnämns av Abraham Hülphers 1��0, varav 
fragment återfanns på kapellets sydvägg vid restau-
reringen, bör ha utförts tidigast 1�02. Forsknings-
möjligheterna är emellertid ingalunda uttömda med 
årsringsdateringar av takstolarna. Ännu har vi exem-
pelvis inte börjat dokumentera de murmästarmärken 
(?) som har iakttagits i putsen på översidan av några 
valv i landskapet.

Boteå kyrka – en komplicerad byggnads- 
historia

Trots att flera frågor ännu kvarstår som skulle kunna 
lösas genom fortsatta studier, kan vi sammanfatt-
ningsvis konstatera att kyrkan i Boteå har en kompli-
cerad byggnadshistoria med ett flertal om- och till-
byggnader. Tyngdpunkten sammanfaller med Jakob 
Ulfssons tid som ärkebiskop under 1400-talets sista 
decennier och det förefaller sannolikt att man har 
haft en långsiktig plan för arbetet, trots att man up-
penbarligen har utfört det i flera olika etapper. Nå-
got förvånande är därför – om tolkningen är riktig 
– att man inte från början har samordnat kapellets 
uppförande med korutvidgningen, utan redan efter 
några år förlängt detta.

Av de skriftliga källorna förefaller det som om 
Boteå församling bildades under 1310-talet. Om en 
stenkyrka fanns på platsen redan vid denna tid är 
oklart. Boteå kyrkas speciella utformning med ett si-
dokapell och en sakristia öster om koret antyder att 
kyrkan haft en speciell status under senmedeltiden. 
Under denna period blev Boteå också huvudkyrka i 
ett pastorat som inbegrep både Styrnäs, Överlännäs 
och Sånga.

8.6 Grundsunda KyrKa i norra 
ånGErManLand

Grundsunda kyrka ligger i norra delen av kustsocken 
Grundsunda i norra Ångermanland (fig. 4�). Försam-
lingen omnämns tidigast i skriftliga källor i de två 
kyrkliga uppbördslängderna från 1310-talet. Därav 
framgår att socknen redan existerade och hade kyrka 
och präst vid denna tid. Eftersom varken Arnäs eller 
Nordmaling, som bägge gränsar till Grundsunda, om-
nämns i de äldsta källorna, förmodar man att åtmins-
tone delar av dessa områden då tillhörde Grundsun-
da socken. Arnäs omnämns första gången 13�4 och 
Nordmaling 14�0. Ibland uppges att Grundsunda 
skall ha omnämnts i skrift redan 12��, men detta 
bygger på en missuppfattning. Vidare finns en upp-

3�3 A. M. Karlsson 1��� s. �0 ff.
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gift om ett dokument från 1333 som gör gällande att 
kyrkan skall ha invigts detta år, men också detta är 
osäkert. Från reparationen av kyrkan år 1��1 berät-
tas dessutom att årtalet 1221 skall ha iakttagits på 
norra långhusmuren. Detta förefaller dock orimligt 
av flera skäl.3�4

Den förste prästen i Grundsunda vi känner nam-
net på hette Magnus och intogs år 144� som broder 
i Helga lekamensgillet i Stockholm. Den äldsta upp-
giften som berättar något om själva kyrkobyggnaden 
härrör dock först från tiden efter reformationen, 
närmare bestämt den 24 juli 1��� då ärkebiskop An-
dreas Laurentii (Björnram) visiterade församlingen. 
Vid detta tillfälle klagade församlingsborna över 
”den stora skada, som deras kyrkia då på våren lidit, i 
det att taket av stormväder blef på en sida alltigenom 
borttagit, thet the och nu hafver med stor omkost-
nad förnyat och uppprättat”.3��

Topografen Abraham Hülphers beskrev kyrkan 
år 1��0 som ”i anseende till Församlingens ringa 
antal den rumrikaste i orten, men tillika bland de 
först bebygde kyrkor i landet [=landskapet]”. Sjuttio 
år senare – efter den tidiga industrialiseringens be-
folkningsökning – skriver lantmätaren Liljegren att 
kyrkan numera var alltför liten. I samband med en 
beskrivning av kyrkan och dess tillhörigheter 1�31 
uppges att kyrkan ”enligt gammal sägn” skall ”vara 
bygder på 1400de åratalet”.

Grundsunda kyrka är i dag en vitkalkad medeltida 
gotisk salkyrka där långhus och kor har samma höjd 
och bredd. Byggnaden är uppförd av intill 1,4� me-
ter breda skalmurar av gråsten. Långhuset (med ko-
ret) är utvändigt ca 22,� meter långt och 11,� meter 
brett, och försett med ett vapenhus i sydväst och en 
sakristia i nordöst. Korväggens östra gavelröste har 
en korsformad tegelblindering.

Invändigt finns kryssvalv över vapenhus och sakri-
stia och två stjärnvalv över långhuset och koret. Val-
ven bäres upp av kraftiga kannelerade väggpelare och 
anfang med gropkapitäl. Stjärnvalven har klassifice-
rats som en Vadstenastjärna över långhuset och en 
rikare utformad Hälsingtunastjärna över koret. En 
Hälsingtunastjärna liknande den i Grundsunda finns 
också över koret i Sånga kyrka i södra Ångermanland. 
Likheten är också som vi sett stor med exempelvis 
korvalvet i Boteå kyrka, även om denna på formella 
grunder har förts till en annan variant. Hälsingtuna-
stjärnorna anses tillhöra tiden omkring sekelskiftet 
1�00.3�� Valven och väggarna är bemålade med väx-
tornamentik, men på väggarna i långhusets västra del 
finns också några figurativa motiv. Målningarna har 

3�4 Fritz 1��� s. 120 ff; Grundberg 1��2b s. �0 ff, 1��� s. 1� ff.
3�� L. Bygdén 1�23-2�.
3�� A. M. Karlsson 1��� s. �0.

daterats till 1�00-talets slut eller 1�00-talets bör-
jan. 

Inte heller Grundsunda kyrka är särskilt rik på 
inventarier från katolsk tid. Ett senromanskt rökel-
sekar av brons, sannolikt från 1300-talet, finns dock 
bevarat, och 1��� skall delar av en ljuskrona från 
1400-talet ha överlämnats av församlingen till ”Sta-
tens Slöjdmuseum”. Av träskulpturer finns enligt 
uppgift endast en illa åtgången ”Moses-skulptur”. 
Försvunna är däremot två av Hülphers omnämnda 
”Påfwiske processions Fanestakar”, som sannolikt va-
rit senmedeltida. Någon medeltida dopfunt är inte 
känd.3��

Byggnadsarkeologiska iakttagelser

De medeltida takstolskonstruktionerna i Grund-
sunda kyrka är utformade för att rymma de höga 
gotiska valven, vilket antyder att de har tillkommit 
ungefär samtidigt med dessa. Några spår efter äld-
re takkonstruktioner har inte påträffats och virket 
verkar inte heller vara återanvänt. Att inga virkes-
delar lär härröra från äldre medeltid framgår också 

3�� M. Gustafsson 1��0; Telhammer 1���; Erkner 1���.

Figur 47. Grundsunda kyrka framstår idag som en enhet-
ligt byggd senmedeltida salkyrka med vapenhus och sakri-
stia. Foto: Leif Grundberg.
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av att spår saknas efter så kallad sprätthuggning.3�� 
De medeltida takstolarna är kompletterade i senare 
tid (1�00-1�00-tal) med förstärkningar av olika slag 
över långhuset/koret och vapenhuset, medan de över 
sakristian (förutom remstyckena) helt är ersatta av 
yngre konstruktioner. Medan remstyckena genomgå-
ende är av tall synes själva takstolarna vara tillver-
kade av gran.

I Grundsunda finns skarvar i murremmarna på 
flera ställen på ömse sidor av långhuset, så att fyra 
respektive tre olika murremmar vilar på ytter- res-
pektive innerdelen av skalmurarna. Detta kan be-
tyda att långhuset har byggts ut både åt öster och åt 
väster vid ett eller flera tillfällen. Själva takstolarna 
har dock samma utförande över hela långhuset/ko-
ret, vilket snarare indikerar en enda byggnadsfas. 
Att kyrkans olika delar har tillkommit i flera steg be-
höver som vi sett inte heller betyda att särskilt lång 
tid förflöt mellan de olika etapperna. 3��

Från vapenhusvinden framträder på långhusmu-
rens södra yttersida en tydlig murskarv ca � meter 
från västgavelns utsida. Detta måste i så fall ha skett 
innan vapenhuset uppfördes eftersom detta överlap-
par skarven ifråga. Långhusets östligaste respektive 
västligaste remstycken är inmurade i respektive ga-
velvägg och har således kommit på plats i samband 
med väggarnas uppförande.

Att vapenhuset är senare än långhuset och dess 
utvidgning framgår av att dess murar och remstyck-
en inte ligger i förband med långhuset utan har så 
kallade stötfogar (dvs. inte är inmurade i långhusväg-
gen). Sakristians väggar och tre av dess murremmar 
ligger däremot i förband med långhus-/korväggen och 
således har byggts samtidigt. Själva takstolarna över 
sakristian är emellertid utbytta i ett senare skede. 

dendrokronologiska analyser

Liksom i Boteå och Alnö gamla kyrka är borrproven 
för den dendrokronologiska analysen tagna så att de 
skall representera olika delar av byggnaden, alltså på 
ömse sidor av skarvar i murar och träkonstruktioner. 
Proverna har huvudsakligen tagits i de olika murrem-
marna av tall som i flera fall är inmurade i väggarna, 
men även i andra konstruktionsdelar som saxsparre, 
hanbjälke och högben. 

Sammanlagt har 2� borrprov tagits i träkonstruk-
tioner på kyrkvinden i Grundsunda. Arton av dessa 
härrör från långhuset/koret, fem från vapenhuset och 
fyra från sakristian. Av dessa har tjugotvå kunnat da-
teras, varav tretton till exakt avverkningsår medan 
nio saknade de yttersta årsringarna och därför är av-
verkade ett okänt antal (men knappast mer än nå-

3�� Andersson & Sjömar 1��� s. 3� ff.
3�� Hiekkanen 1��4.

got tiotal) år efter det angivna årtalet. Fem prov har 
inte kunnat dateras alls på grund av oregelbunden 
tillväxt eller för få årsringar. Av de sex prov som var 
av gran kunde tre dateras. Antalet årsringar i proven 
varierade kraftigt, men flera av träden började växa 
på 1330- eller 1340-talen.

Av tabellen (tab. 30) framgår att de exakta da-
teringarna koncentrerar sig till två avverkningsår, 
14��-�� och 14�4-��, men även några enstaka äldre 
och yngre dateringar finns (144�-4� resp. 1��2). Även 
de dateringar som på grund av avsaknad av vankant 
inte har gett exakt avverkningsår kan med stor san-
nolikhet hänföras till 14�0-talet. I sin helhet ger 
dateringarna därför en mycket enhetlig bild av den 
byggnadshistoriska utvecklingen.

Av analysen framgår att det är hög inbördes kor-
relation mellan proven i långhuset. Även de tre tak-
stolsdelarna av gran – som daterats med hjälp av en 
grankurva för Jämtland – har hög inbördes korrela-
tion (dvs. de har växt i samma skog/bestånd), men 
korrelationen mellan tall- och granproven är låg trots 
samma fällningstid.

diskussion och tolkning

Med ett undantag har de remstycken och takstols-
delar över långhus/kor som kunnat dateras exakt av-
verkats under vintern 14��-��. Särskilt viktigt är att 
detta också gäller de i öst- och västväggarna inmura-
de remstyckena som därmed daterar uppförandet av 
dessa. Den förmodade västförlängning som indikeras 
av en murskarv på södra långhusmuren har således 
skett vid denna tid. Såväl denna västförlängning som 
det enstaka remstycket på långhusets norra mur som 
daterats till 144�-4� vittnar samtidigt om att kyrkan 
har en fas som föregår 14�0-talet.3�0 Det äldre rem-
stycket ligger emellertid inte i ursprungligt läge. I 
samband med om- eller nybyggnaden tycks man allt-
så ha tillvaratagit detta remstycke från en tidigare 
byggnad, vars mur antingen är riven eller ingår i den 
nuvarande.

Valvslagningen skedde först efter att kyrkan för-
längts åt väster. För sakristians del har inget exakt 
avverkningsår erhållits, men de två dateringarna vi-
sar tydligt att de kan hänföras till 14�0-talet. Efter-
som de ligger i förband med koret som daterats till 
14��-�� och är inmurade i den egna nordgaveln torde 
alltså sakristian ha uppförts samtidigt med detta. I 
vapenhuset har såväl remstycken som takstol date-
rats till vintern 14�4-��, det vill säga sju år senare än 
de övriga delarna.

3�0 Dateringen råkar sammanfalla med det tidigaste 
omnämnandet av en namngiven kyrkoherde i församlingen; det 
var år 144� som herr Magnus i Grundsunda blev intagen som 
broder i Helga lekamensgillet i Stockholm.
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Den nu genomförda undersökningen antyder 
att Grundsunda har haft en stenkyrka vid mitten 
av 1400-talet. Hur denna byggnad såg ut är emel-
lertid oklart, liksom om någon del av denna ingår i 
den nuvarande kyrkan. Sitt nuvarande utseende fick 
byggnaden i samband med en omfattande om- eller 
nybyggnad vid århundradets slut. Av allt att döma 
planerades långhus, kor och sakristia som en helhet. 
Arbetet började omkring 14��, då kyrkan sannolikt 
dels förlängdes åt väster, dels åt öster samtidigt som 
sakristian uppfördes i nordöst. Förlängningen har 
troligen samband med att man planerade uppföran-
det av stjärnvalven, vilket innebär att orsaken inte 

i första hand var utrymmesbrist för befolkningen i 
församlingen utan snarare rent arkitektoniskt för att 
få rum med två valv i långhus och kor. Valvslagningen 
har således skett någon gång efter 14��, kanske först 
vid sekelskiftet 1�00. Det är värt att lägga märke till 
att spiraltrappan upp till kyrkvinden är inbyggd i 
själva valvpelaren (inte i väggarna) och alltså har till-
kommit i samband med valvslagningen. Om valven 
varit ursprungliga hade det naturliga varit att bygga 
in trappan i själva muren.

Först sju år efter den stora ombyggnaden, ca 14��, 
uppfördes vapenhuset i den sydvästra delen. Sedan 
dess har inga större ombyggnader genomförts som 

Tabell 30. Dendrokronologisk analys av trävirke från takstolarna i Grundsunda kyrka, Ångermanland (för konstruk-
tionstermerna, se fig. 41).

prov 
nr

catras 
dendro nr

Byggnads-
del

Konstruk-
tionsdel

Läge 
(takstol) sida antal 

årsringar
datering 
(fällningstid) Kommentar

1 85198  långhus yttre murrem 3><4 N 83 vintern 1487-88

2 85199  långhus inre murrem 1><2 N 109 vintern 1487-88

3 85200  långhus inre murrem 8><9 N 146 vintern 1487-88

4 85201  långhus yttre murrem 7><8 N 148 vintern 1487-88

5 85202  långhus yttre murrem 9><10 N 67 vintern 1447-48

6 85203  långhus inre murrem 14><15 N 96 vintern 1487-88

7 85204  långhus yttre murrem 13><14 N 115 vintern 1487-88

8 85205  långhus inre murrem 14><15 S 148 vintern 1487-88

9 85206  långhus yttre murrem 11><12 S 136 vintern 1487-88

10 85207  långhus yttre murrem 9><10 S 108 ingen datering
oregelbunden 
tillväxt

11 85208  långhus inre murrem 7><8 S 150 efter 1483
några år kan 
saknas

12 85209  långhus yttre murrem 5><6 S 99 efter 1474
några år kan 
saknas

13 85210  långhus inre murrem 2><3 S 126 efter 1458 Vankant?

14 85211  långhus yttre murrem 2><3 S 109 efter 1486

15 85212 vapenhus yttre murrem V2><V3 ö 74 vintern 1494-95

16 85213 vapenhus inre murrem V1><V2 ö 72 vintern 1494-95

17 85214 vapenhus stödben V1 V 56 ingen datering gran

18 85215 vapenhus saxsparre V4 V 44 ingen datering gran

19 85216 sakristia inre murrem under S2 ö 79 efter 1482

20 85217 sakristia yttre murrem S1><S2 ö 87 efter 1484

21 85218 sakristia yttre murrem S3><S4 V 54 ingen datering få årsringar

22 85219 sakristia
tass mellan 
murremmar

under S1 V 239 efter eller = 1752

23 85220  långhus snedsträva 5><10 N 127 ingen datering
gran, oregelb. 
tillväxt

24 85221 långhus nedre hanbjälke 10 mitt 101 efter 1486 gran

25 85222 långhus saxsparre 5 S 98 efter 1486 gran

26 85223 vapenhus högben V3 V 61 vintern 1494-95

27 85224 långhus högben 12 S 122 vintern 1487-88 gran

Analys: Ólafur Eggertsson, Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, Lunds universitet
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påverkat byggnadens planlösning. Intressant nog vis-
ste sägnen berätta – såsom den återgavs 1�31 – att 
kyrkan var byggd på 1400-talet. Till detta århund-
rade kan också flera av kyrkans kända eller bevarade 
inventarier knytas.

Frågan är då om kyrkan ändå har ett äldre bygg-
nadsskede som motsvarar församlingens äldsta om-
nämnande i skriftliga källor i början av 1300-talet 
och det bevarade rökelsekaret från samma århund-
rade.3�1 Till skillnad från flera andra ångermanländ-
ska sockenkyrkor saknar vi dock indikationer på att 
Grundsunda kyrka tidigare varit försedd med ett 
smalare kor av romansk typ. Ett sådant kan inte helt 
uteslutas, men för att avgöra denna och andra frå-
gor om eventuella skarvar i murarna och liknande 
krävs att murverket kan studeras i samband med en 
omputsning (ut- eller invändigt) eller att eventuella 
äldre murpartier kan studeras under det nuvarande 
golvet. Att den nuvarande kyrkan härrör från 1400-
talet innebär hursomhelst att den måste ha haft en 
föregångare – av trä eller sten – som troligen låg på 
samma plats eller i dess omedelbara närhet.

Grundsunda kyrka – en byggnad från sent 
1400-tal

Den dendrokronologiska undersökningen av Grund-
sunda kyrka visar att den nuvarande kyrkan uppför-
des under 1400-talets senare hälft. Remstycken som 
är inmurade i långhusets/korets öst- respektive väst-
väggar har avverkats under vintern 14��-14��, vilket 
visar att dessa delar av kyrkan uppfördes ca 14��. 
Undersökningen visar också att sakristian byggdes 
vid samma tillfälle. Vapenhuset byggdes däremot 
några år senare; virket är här avverkat under vintern 
14�4-14��.

Ett enda prov – ett remstycke som ligger i sekun-
därt läge på den norra långhusmuren – har gett en 
tidigare datering (vintern 144�-144�). Tillsammans 
med en murskarv i långhusets västra del som anty-
der att kyrkan förlängts åt väster ca 14��, indikerar 
denna datering att en mindre del av kyrkan kan vara 
några årtionden äldre. Förlängningen mot väster har 
av allt att döma föranletts av den planerade valvslag-
ningen; syftet med utvidgningen har därmed inte va-
rit behov av mer utrymme för en växande befolkning 
i församlingen, utan snarare rent arkitektoniskt för 
att få rum med två stora valv.

Några spår av den kyrka som omnämns i början av 
1300-talet har inte påträffats. Var denna legat, om 

3�1 Ingenting i de skriftliga källorna från 1300-talet säger 
att det är den nu befintliga byggnaden som avses. Inte heller 
behöver rökelsekaret från 1300-talet ursprungligen ha 
tillhört Grundsunda kyrka; det kan ha anskaffats först under 
senmedeltiden eller tillhöra en tidigare kyrkobyggnad.

den var byggd av trä eller sten och hur gammal den 
var har inte kunnat avgöras vid denna undersökning.

9. plAtsErnA – En 
sAmmAnfAttning

I denna del har de medeltida kulturmiljöer som lig-
ger till grund för avhandlingen presenterats. Tyngd-
punkten ligger på sex medeltida centralplatser i 
Ångermanland och Medelpad som har undersökts 
inom ramen för Styresholmsprojektet, Risöfjärds-
projektet och projektet Centralort i norr. Samtliga 
platser har på olika sätt haft en betydelsefull roll i 
det medeltida lokalsamhället och tillsammans re-
presenterar de hela medeltiden från 1000-talet till 
1�00-talets början. Två av dem (Kvissle kapell och 
”Skelettåkern” i Björned) har fungerat som enskilda 
kristna kyrk- eller begravningsplatser, två har varit 
betydelsefulla hamnplatser (Sankt Olofshamn och 
Kyrkesviken) och två har fungerat som militära bor-
gar eller befästningar (Styresholm/”Pukeborg” samt 
Bjärtrå fäste). De nya undersökningarna har radikalt 
förbättrat möjligheterna att studera olika aspekter 
av den medeltida samhällsutvecklingen i Ångerman-
land och Medelpad.

Presentationen av respektive plats har redovisat 
hur dessa är kända i dag, äldre uppgifter och tidigare 
forskning, de nya arkeologiska undersökningarna, de-
ras historiska omgivning samt hur platserna kan ka-
rakteriseras. Genomgången visar att platsernas varit 
välkända och därmed betydelsefulla för människor 
såväl under medeltiden som senare. Detta framgår 
såväl av traditioner och ortnamn som tidigare forsk-
ning. Till alla platser har nämligen traditioner eller 
ortnamn knutits som vittnar om den roll de ansetts 
ha haft i bygdens historia. Med undantag av sock-
enkyrkorna är Styresholm den enda platsen som 
uttryckligen omnämns i bevarade medeltida källor. 
Traditionerna och ortnamnen är också grunden till 
att platserna uppmärksammats av forskningen, i flera 
fall redan under 1�00- och 1�00-talen. Ett uppsving 
fick dock intresset kring platserna under 1�00-talets 
första hälft, då de blev föremål för vetenskapliga stu-
dier av kompetenta hembygdsforskare. Att de med-
eltida kulturmiljöerna har betydelse för människor 
även i dag framgår av en lång rad aktiviteter av olika 
slag som är knutna till dem. Det gäller alltifrån skylt-
ning och turistsatsningar till forskningsprojekt och 
särskilda medeltidsarrangemang.

Som en jämförelse till de medeltida kulturmiljö-
erna i Ångermanland och Medelpad har undersök-
ningarna av liknande centralplatser längs den övriga 
Norrlandskusten presenterats översiktligt. Det gäl-
ler i första hand Kyrkudden, Luleå Gammelstad och 
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Gamla Kyrkbyn i Norrbotten, ”Bure kloster” i Väs-
terbotten, samt Sankt Olofs hamn på Drakön och 
Faxeholm i Hälsingland. Tonvikten i redovisningen 
ligger här på platsernas medeltida roll samt den ak-
tuella forskningen om dem. Med undantag av borgen 
Faxeholm kan platserna karakteriseras som medel-
tida kyrko- och/eller hamnmiljöer. De flesta av dem 
har berörts i avhandlingar av medeltidsarkeologerna 
Thomas Wallerström respektive Mats Mogren.

En annan typ av medeltida centralplatser utgörs 
av sockenkyrkorna. För att belysa dessa har under-
sökningar av fyra medeltida sockenkyrkor av sten i 
Ångermanland och Medelpad presenterats. De kyr-
kor som berörts är Alnö gamla kyrka i Medelpad 
samt Torsåkers, Boteå och Grundsunda kyrkor i Ång-
ermanland. Av dessa har Torsåkers kyrka undersökts 
genom arkeologiska utgrävningar, medan de övriga 
har studerats med hjälp av dendrokronologiska och 
byggnadsarkeologiska analyser. Härutöver behandlas 
även de två sedan länge rivna kyrkorna i Skön res-
pektive Styrnäs. Genom de dendrokronologiska ana-
lyserna har ett tidigare obeaktat källmaterial i form 
av bevarade medeltida takstolskonstruktioner för 
första gången dokumenterats och analyserats i Ång-
ermanland och Medelpad.

De nya arkeologiska undersökningarna av de med-
eltida centralplatserna och kyrkorna har sammanta-
get resulterat i ett omfattande källmaterial som ge-
nom tvärvetenskapliga analyser har bidragit till ny 
kunskap om den medeltida utvecklingen i regionen. 
På samma sätt gör uppmärksamheten kring kultur-
miljöerna att det är möjligt att studera såväl histo-
rieskrivningen kring de medeltida platserna som det 
medeltida kulturarvets betydelse och användning i 
samtiden. Några av alla dessa samhällsaspekter skall 
diskuteras närmare i avhandlingen, medan andra frå-
gor bara kan antydas. Detta gäller såväl europeise-
ringsprocesserna som historieskrivningens framväxt 
och kulturarvets användning i dag.
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dEL III. EUroPEISErINGEN

undersökningarna av de medeltida centralplatserna och kyrkorna i Ång-
ermanland och Medelpad har tillsammans med översikten av andra undersökta 
centralplatser längs Norrlandskusten aktualiserat en hel rad frågor om Norrlands 
medeltida utveckling. Betraktat mot bakgrund dels av Västernorrlands enorma 
expansion och europeiska nätverk under industrialiseringen på 1800-talet, dels 
av dagens utveckling som innefattar både vidgade internationella kontakter och 
en ökad regionalisering, infinner sig frågan i vilket förhållande den norrländska 
regionen stod till den europeiska utvecklingen under medeltiden. Till de övergri-
pande frågorna om denna norrländska europeisering hör hur järnålderssamhället 
i mellersta Norrland förändrades under medeltiden till det samhälle som i sina 
huvuddrag hade en med övriga Europa gemensam kristen kultur och vad dessa 
medeltida samhällsförändringar innebar för människorna i de norrländska byg-
derna. 

Frågorna knyter i hög grad an till diskussionen om statsbildningsprocesserna. 
På politisk och strukturell nivå utgör utvecklingen av de nordiska riks- och stats-
bildningarna under järnålder och medeltid en viktig del i och förutsättning för eu-
ropeiseringen. Vid övergången till yngre järnålder – under 500-talet efter Kristus 
– skedde således grundläggande samhälls- och bebyggelseförändringar över ett 
stort geografiskt område, vilka kan ses som förstadier till stats-, eller snarare, riks-
bildningsprocesserna. Dessa processer fann allt tydligare uttryck under vikingatid 
och tidig medeltid. Att det från medeltiden finns ett rikare källmaterial än från 
tidigare perioder i Norden beror just på de förändringar som skedde i samhäl-
let vid denna tid. Det var då man i större omfattning började använda skriftliga 
dokument, massproducera konsumtionsvaror, införde myntsystem samt byggde 
städer och kyrkor, vars lämningar idag underlättar våra studier av perioden. 

Historikern Thomas Lindkvist har definierat begreppet statsbildningsprocess 
som uppkomsten av en komplicerad struktur med fasta politiska institutioner i ett 
stratifierat samhälle. Utvecklingen mot ett statssamhälle kännetecknas ur detta 
perspektiv av en ”monopolisering av ideologin” genom kristnandet, hierarkise-
ring (social skiktning), framväxten av ett formaliserat herravälde (kungamakten), 
territorialisering och övergång från vad han kallar extern till intern tillägnelse. 
Till skillnad från riken som kännetecknas av extern (yttre) tillägnelse av resur-
ser genom plundring, är staten enligt Lindkvist uppbyggd genom en systema-
tisk inre tillägnelse som vanligtvis yttrar sig i olika former av skatteuppbörd. En 

12� 12�



central statsmakt skiljer sig också från ett rike genom att inte bara uppbäras av 
en kungamakt, utan även av kyrkan och den världsliga aristokratin. Detta nära 
samspel mellan olika intressegrupper är särskilt framträdande i Norden under 
tidig medeltid.1

jag har dock valt att använda det betydligt vidare begreppet europeisering för 
att belysa de medeltida samhällsförändringarna. Det inbegriper en rad samhälleli-
ga aspekter av olika karaktär såsom urbanisering och religionsskifte, världslig och 
kyrklig organisation samt förändringar i arbetslivet och den materiella kulturen. 
Det är med denna breda ansats som jag i denna del av avhandlingen behandlar 
den medeltida utvecklingen i Ångermanland och Medelpad ur ett europeiserings-
perspektiv. Frågornas vidd och djup gör det dock svårt att ge en samlad skildring 
av utvecklingen. jag har därför valt att behandla ett urval av alla de aspekter som 
ryms inom begreppet europeisering. Utgångspunkten tas i resultaten från de 
arkeologiska undersökningarna och knyter därmed an till redovisningen i del II.

Som vi sett så är de undersökta norrländska kulturmiljöerna i första hand kända 
och uppmärksammade på grund av den centrala roll de anses ha spelat i res-
pektive bygd under medeltiden. Det första kapitlet (kap. 10) består därför av en 
diskussion kring de aktuella platsernas roll som centralplatser under medeltiden. 
Med utgångspunkt i fyndmaterial och dateringar behandlas platsernas karaktär 
och regionala betydelse som utslag av regionala urbaniseringstendenser.

I kapitel 11 görs därefter några fallstudier som behandlar ytterligare ett antal 
aspekter av den medeltida europeiseringen. De frågor som berörs är kristnande 
och sockenbildning, monetarisering och hantverksspecialisering, förändringar i 
hushållskulturen samt förvaltningens territorialisering.

En sammanfattning av resultaten från undersökningen av europeiseringen i det 
medeltida Norrland ges i kapitel 12.

1 Lindkvist 1��0 s. 4 ff, 1��4 s. 12�, 1��� s. 22 f.
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10. rEgionAlA 
urbAnisEringstEndEnsEr 
– mEdEltidA cEntrAlplAtsEr 
i norr

En hastig blick på projektet Medeltidsstadens karta 
över medeltida städer i det nuvarande Sverige visar 
att inte en enda stad grundades i Norrland under 
medeltiden (fig. 4�). Inte ens den nordligaste staden 
Gävle, som tillkom under 1400-talet, kan räknas hit 
eftersom Gästrikland under medeltiden var en del av 
Tiundaland och landskapet Uppland. De norrländska 
landskapen som lydde under Hälsingelagen fick så-
ledes inga städer under medeltiden. Därför behand-
lar inte heller projektet Medeltidsstadens rapporter 
några norrländska stadsbildningar.1

Redan i samband med Medeltidsstadens upptakt 
1��� hade dock projektledaren Hans Andersson vid 
det nordiska historikermötet i Trondheim knutit an 
till undesökningarna av de norrländska ”handelsplat-
serna” på Drakön i Hälsingland och Gamla Kyrkbyn 
i Norrbotten i sin forskningsöversikt kring urbanise-
ringsprocessen i det medeltida Sverige. Det stod ti-
digt klart att dessa kunde ha betydelse för den stads-
historiska forskningen.2

Genom undersökningarna av de norrländska cen-
tralplatser som presenterades i avhandlingens förra 
del har det medeltida källmaterialet ökat avsevärt. 
Med detta som utgångpunkt ska vi i det följande se 
närmare på vad detta kan säga oss om urbaniserings-
processerna ur ett regionalt norrländskt perspektiv. 
Frågeställningarna rör hur Norrlandskusten berördes 
av den medeltida urbaniseringen och därmed var en 
del av den europeiska utvecklingen. Hur kommer 
detta till uttryck i de undersökta miljöerna? I vilken 
mån avspeglar den materiella kulturen på platserna 
en ny urban kultur, vilka funktioner har haft särskild 
betydelse för deras roll som centralplatser, vilka lig-
ger bakom utvecklingen av platserna och när utveck-
lades de till centralplatser? Och varför grundades 
egentligen inga städer i Norrland under medeltiden? 
Frågorna är för många och för stora för att uttöm-
mande kunna behandlas här, men vissa huvuddrag 
kan ändå urskiljas.

Björned och Kvissle kapell liksom kyrkorna un-
dantas från diskussionen i detta kapitel, eftersom 
medeltida boplatslämningar som kan vittna om ur-
ban kultur inte har berörts vid undersökningarna av 
dessa platser. Däremot behandlas de ovannämnda 
centralplatserna i Norrbotten, Västerbotten och 
Hälsingland.

1 Kapitel 10 har i sin huvuddel tidigare publicerats i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 42/2001 (Grundberg 2002).
2 H. Andersson 1���, jfr 1��� s. � ff, 1��0 s. �0.

10.1 LäMninGar av En MEdELtida 
stadsKuLtur

Den omedelbara bild vi får av de centralplatser som 
presenterats i kapitel � och � är vid första påseende 
både splittrad och svårtolkad. Vad är det egentligen 
för platser och vilken roll har de haft i samhället? 
Ett första steg i analysen kan vara att jämföra före-
komsten av den materiella kulturens lämningar som 
ju avspeglar såväl materiella som immateriella vär-
deringar i samhället och vittnar om både sociala och 
ekonomiska förhållanden. En enkel sammanställning 

Figur 48. Av projektet Med-
eltidsstadens karta över 
medeltida städer i det nu-
varande Sverige framgår 
att Norrland stod utanför 
den medeltida stadsgrund-
ningen. Efter H. Andersson 
1��0.
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av några utvalda fyndkategorier uppvisar både skill-
nader och likheter ur kronologisk och social/ekono-
misk synvinkel (tab. 31).

Föremål som dessa är exempel på materiella kul-
turprodukter som saknas på de norrländska järnål-
dersboplatserna. Det är med andra ord en ny situ-
ation som ger sig till känna i fyndmaterialet på de 
medeltida centralplatserna och som i hög grad kan 
förknippas med medeltida stadsmiljöer runt om i 
norra Europa.

Konsumtionsmönstren och konsumtionsmängden 
tycks för övrigt ha förändrats kraftigt i hela samhäl-
let under yngre järnåldern. Det framgår också av ar-
keologiska undersökningar av järnåldersboplatser i 
Ångermanland. Per Ramqvist har således påtalat att 
fyndmängden – i synnerhet när det gäller järnföre-
mål – är radikalt högre vid boplatsen Arnäsbacken 
från yngre järnålder och medeltid än vid den närbe-
lägna Geneboplatsen från äldre järnålder. Ramqvist 
sätter detta i samband med den yngre järnålderns 
förändringar i infrastruktur och teknologi som gyn-
nat ett ökat varuutbyte.3

Närmare analyser av de ovan redovisade före-
målstyperna och andra fynd har utan tvekan stora 
möjligheter att belysa väsentliga aspekter på medel-
tida centralorter och bedöma deras ”urbana” karak-
tär. Några brett upplagda undersökningar av detta 
slag har inte gjorts, men för norrländskt vidkom-
mande har i synnerhet Anders Huggert ingående 

3 Ramqvist 1��2 s. 12�.

studerat ett antal enstaka men betydelsefulla fynd 
från Gamla Kyrkbyn och från Sankt Olofs hamn på 
Drakön som gör det möjligt att sätta in platserna i 
ett vidare historiskt sammahang; det gäller mynt, ett 
pilgrimsmärke, två dolkar samt ett tvättfatsbleck.4  

På liknande sätt har författaren själv behandlat en 
fingerring från Kyrkesviken som förmodas ha cister-
ciensiskt ursprung samt myntfynden från samma 
plats som märkligt nog har inslag från tre olika mynt-
räkningssystem.� 

Att just medeltida mynt har påträffats på de flesta 
centralplatserna vittnar om Norrlandskustens inte-
grering i den nya monetära ekonomin. Deras karak-
tär av boplatsfynd är väsentlig i sammanhanget och 
utgör därmed ett viktigt komplement till myntfyn-
den i de medeltida kyrkorna som är utgångspunkt för 
Henrik Klackenbergs studie av den medeltida mone-
tariseringen i Sverige. Myntfynden och monetarise-
ringen diskuteras närmare i kapitel 11.3.�

Även traditionella ”massmaterial” som keramik, 
slagg, stenföremål samt ben och andra ekofakter be-
sitter ett stort och föga utnyttjat informationsvärde, 
även om fyndmängderna i Norrland inte alls kan jäm-
föras med de medeltida stadslagren i andra regioner. 
Som exempel kan keramikmaterialet nämnas som för 
norrländskt vidkommande är mycket begränsat, trots 
att det förekommer på alla de redovisade platserna. 
Magnus Elfwendahls och författarens studie av ke-

4 Huggert 1��3, 1��4, 1���, 1���b, 1���.
� Grundberg 1��2d s. 13� ff.
� Klackenberg 1��2.

Tabell 31. Förekomsten av ett urval medeltida fyndkategorier från norrländska cen-
tralplatser.

plats Mynt silver-
smycken

fönster-
glas

import-
keramik tegel vapen

norrbotten

Kyrkudden - - x x - x

Gammelstad 3 - - x x x

G:a Kyrkbyn 7 - x x x x

västerbotten

Bure kloster - - x x x -

ångermanland

Kyrkesviken 6 x - x - -

Bjärtrå fäste - - - x x x

Styresholm 6 - - x x x

Medelpad

S:t Olofshamn 2 - - x - -

hälsingland

S:t Olofs hamn 3 - - x - -

Faxeholm 13 x x x x x
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ramiken från centralplatserna i Ångermanland och 
Medelpad visar att även små skärvmaterial från plat-
ser som saknar skiktade kulturlager kan användas så-
väl för generella slutsatser om långsamma kulturella 
processer som om specifika historiska och politiska 
skeenden. Keramikmaterialet och dess vittnesbörd 
om en förändrad hushållskultur behandlas närmare 
i kapitel 11.4.�

Genom föremålsfynden framträder de norrländ-
ska centralorterna som uttryck för ett nytt europe-
iskt samhällssystem med en förändrad social struk-
tur och annorlunda materiell kultur som utvecklas 
i Östersjöregionen under medeltiden – en ny urban 
mentalitet som innebar ökad individualisering och 
kommersialisering av samhället.� Samtidigt står det 
klart att det finns skillnader i karaktär och datering 
mellan de undersökta platserna.

10.2 cEntraLt och stratEGisKt

Hur skall vi då karakterisera de norrländska cen-
tralplatserna och vilken roll hade de i det medeltida 
samhället? För att förstå detta måste platserna sättas 
in i sina lokala och regionala historiska sammanhang. 
Norrland och dess kustland är inte någon enhetlig re-
gion, vare sig kulturellt, historiskt eller naturgeogra-
fiskt, även om Bottenhavet knyter samman områdena 

� Elfwendahl & Grundberg 2000.
� Elfwendahl 1���; Blomkvist 2001; Carelli 2001.

ur kommunikativ synvinkel. Längst i norr präglades 
förhållandena under medeltiden av mötet mellan tre 
kulturer – en finsk, en samisk och en nordisk.� Till 
de viktigaste aspekterna i sammanhanget hör två kul-
turgränsområden som alltsedan förhistorisk tid kan 
urskiljas dels i Skellefteå/Byske-området, dels i norra 
Ångermanland. Särskilda förhållanden har också ska-
pats av den kraftiga landhöjningen i regionen som 
fått olika effekt i olika landskapsavsnitt. Av skäl 
som dessa måste regionala aspekter uppmärksammas 
också vid studier av de medeltida urbaniseringspro-
cesserna. Redan vid en översiktlig analys framgår att 
de norrländska centralplatserna representerar olika 
bakgrund, funktion och sammanhang. Platsernas to-
pografiska miljö, datering och karaktär sammanfat-
tas i tabell 32.

Beträffande platsernas ”centralitet” och belägen-
het ur topografisk och kommunikativ synvinkel kan 
vi konstatera att alla är belägna i direkt närhet till 
en älv, älvmynning eller vik i kustlandet. Det är ock-
så till dessa områden som den fasta bebyggelsen är 
koncentrerad. Närheten till vatten har förstås haft 
avgörande betydelse för kommunikationerna, och 
platserna kan därmed ses som ett viktigt led i en 
medvetet skapad infrastruktur. Samtidigt finns det 

� Vad gäller kulturgränserna, se t.ex. Fjellström 1��4 och 
Westerdahl 1���b, 1��4a. Vikten av kulturmötet berörs bl.a. av 
Åkerman 1���, s. 14� f.

Tabell 32. Topografi, datering och karaktär för tio undersökta centralplatser i Norrland.

plats topografi Karaktär datering

norrbotten

Kyrkudden älvbrink marknads- och gravplats 1300-1620

Gammelstad älvvik marknads- och kyrkplats 1300-

G:a Kyrkbyn näs vid älvmynning marknadsplats, kyrkplats? 1320-1430

västerbotten

Bure kloster ö i älvmynning gille?, hospital?, terminarhus? 1450-1550

ångermanland

Kyrkesviken ed mellan fjärdar
hamn, verkstads-, handels- och 
kyrkplats

1220-1300

Bjärtrå fäste myr vid älvvik befästning, kungsgård 1360-1450

Styresholm ö i älvmynning befästning, fogdeborg 1395-1420

Medelpad

S:t Olofshamn näs i fjärd hamn, kyrkplats, kungsgård 1300-1620

hälsingland

S:t Olofs hamn
lagun på ö i 
ytterskärgård

hamn, jakt-/fiskestation, 
kapellplats

1300-1400/1450

Faxeholm ö i fjärd befästning, fogdeborg 1395-1434
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uppenbara individuella skillnader mellan de olika 
platsernas förutsättningar vad gäller kontroll och sjö-
fart om man granskar förhållandena litet närmare.10

Skillnaderna är också stora när det gäller plat-
sernas relation till sitt ”omland”, deras förhållande 
till den omgivande bygden, vilket självfallet har stor 
betydelse för frågan om deras betydelse och funk-
tion som centralplatser. Huruvida en plats som Luleå 
Gammelstad kan betraktas som central har disku-
terats och historikern Sune Åkerman menar att det 
snarare är just avsaknaden av en centralort ur geogra-
fiskt perspektiv som varit utmärkande för Lulebyg-
den.11 Jag har dock valt att tillämpa en vid definition 
av begreppet där de centrala ”funktionerna” är av-
görande och därmed även säsongsmässigt utnyttjade 
marknadsplatser betraktas som centralplatser. Utan 
detta vore det svårt att fånga de regionala och krono-
logiska särdragen i urbaniseringsprocessen. Det finns 
därmed också, som Hans Andersson har påpekat, en 
hierarki mellan dessa orter som ingår i olika former 
av nätverk. Hierarkin påverkas av platsernas grad av 
centralitet, kontakternas räckvidd samt de styrandes 
ambitioner.12 Här återstår emellertid en del arbete 

10 Det maritima perspektivet på hamnarna som bas- eller 
knutpunkter längs ”Norrlandsleden” har som redan framgått 
behandlats av bl.a. Huggert (1���), Westerdahl (1���a, 1��4b) 
och Grundberg (1���a). Om resor och kommunikationer i 
övrigt, se särskilt Friberg 1��1.
11 Wallerström 1��� s. �1 f, 10�; Åkerman 1��� s. 14�.
12 H. Andersson 2002 s. 12.

för att förstå för vem eller vilka och i vilket syfte 
dessa platser egentligen var ”centrala” samt i vilken 
mån de också uppfattades som ”mentala centra”.13

10.3 KyrKa och KunGaMaKt

Att karakterisera så komplexa platser som det här är 
fråga om är förstås vanskligt. Anmärkningsvärt är att 
endast tre av platserna uttryckligen omnämns med 
namn i samtida (senmedeltida) skriftliga källor som 
kan ge ledtrådar till den roll de tillskrevs från ”of-
ficiellt” håll under medeltiden; Styresholm omnämns 
13�� och 140�, Faxeholm 13��, 140� och 141�, Sankt 
Olofshamn i Selånger 1�1�. 

Ett gemensamt drag som samtliga undersökta cen-
tralplatser i det medeltida Norrland delar är istäl-
let att de har uppmärksammats tack vare ortnamn 
och traditioner med kyrklig eller militär anknytning. 
Hur stark denna anknytning är framgår av en sam-
manställning av de kyrkliga och militära inslagen på 
de olika platserna (tab. 33). Det är uppenbart att de 
alla på olika sätt har haft direkta kopplingar dels till 
den kyrkliga makten, dels till kungamakten som vi i 
detta fall kan förutsätta företräder det militära in-
slaget.

Ortnamnens och traditionernas vittnesbörd om 
en kyrklig anknytning har på olika sätt bekräftats av 
det arkeologiska materialet på flera av platserna.14 
Det gäller Kyrkudden, Gamla Kyrkbyn, Kyrkesvi-
ken samt de bägge Sankt Olofhamnarna. Att den 
kyrkliga anknytningen varit grundläggande också 
vid Luleå Gammelstad är uppenbart. Däremot har 
inga direkta kyrkliga lämningar påträffats vid ”Bure 
kloster” även om en indirekt sådan koppling är fullt 
tänkbar. Några kloster anlades dock inte i Norrland 
under medeltiden.1� Den kyrkliga aspekten i form av 
religionsskiftet och kyrkobyggandet behandlas när-
mare i kapitel 11.1 och 11.2.

Vad gäller relationen till kungamakten (och kam-
pen om denna) och dess administration med tillhö-
rande militära uttryck rör det sig framför allt om 
kungsgårdar, borgar och befästningar. Såväl Bjärtrå 
fäste som Sankt Olofshamn i Selånger kan indirekt 
kopplas till de medeltida kungsgårdarna i Ånger-
manland och Medelpad, och för Hälsinglands del 
har motsvarande koppling föreslagits för Sankt Olofs 

13 Om centralorternas roll som ”mentala centra”, se Harrison 
1��� s. 2�.
14 Ortnamnens och traditionernas betydelse ur 
maritimhistorisk synvinkel har i synnerhet uppmärksammats av 
Westerdahl (1���a).
1� Kyrkplatsernas, och i synnerhet prosterisätenas, betydelse 
som centralorter i Norrland har uppmärksammats i flera 
sammanhang, se t.ex. Blomkvist 1���a; Bonnier 1��4.

Tabell 33. Tecken på norrländska centralplatsers kyrkliga och militära 
anknytning.

plats

Kyrkliga 
ortnamn 
och/eller 

traditioner

Kyrkliga 
lämningar 
och/eller 
föremål

Militära 
ortnamn 
och/eller 

traditioner

Militära 
lämningar 
och/eller 
föremål

norrbotten

Kyrkudden x x - x

Gammelstad - x - x

G:a Kyrkbyn x x - x

Västerbotten

Bure kloster x - - -

ångermanland

Kyrkesviken x x - -

Bjärtrå fäste - - x x

Styresholm - - x x

Medelpad

S:t Olofshamn x x - -

hälsingland

S:t Olofs hamn x x - -

Faxeholm - - x x
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hamn på Drakön.1� Med utgångspunkt från detta 
så förefaller det som om de norrländska kungsgår-
darna – som inte förekommer norr om Ångerman-
land – tidigast har anlagts under 1200-talets senare 
hälft.1� Att flera av kungsgårdarna ligger i områden 
som haft centrala funktioner redan under järnåldern 
innebär således inte automatiskt att uppkomsten av 
de medeltida centralplatserna och deras funktioner 
kan ledas så långt tillbaka i tiden.1� Däremot kan de 
mycket väl medvetet ha anlagts i anslutning till äldre 
centralområden.1� Kungsgårdarna och den regionala 
förvaltningen behandlas i kapitel 11.�.

Förutom vid Bjärtrå fäste så förefaller inte det mi-
litära inslaget ha varit särskilt framträdande vid de 
norrländska kungsgårdarna från 1300-talet, även om 
”försvarsanordningar” indirekt kan kopplas till kungs-
gården i Norrala.20 Så är däremot fallet med borgarna 
Styresholm och Faxeholm som var i bruk några de-
cennier kring år 1400 och såsom förvaltningsborgar 
förstås hade direkta anknytningar till kungamakten 
(och striden om denna).21 Den militära anknytningen 
vid Kyrkudden, Luleå Gammelstad och Gamla Kyrk-
byn är betydligt svagare och består framför allt av 
enstaka vapen och rustningsdetaljer, även om en för-
modad ”försvarsvall” också har registrerats vid den 
förstnämnda platsen. Även om de militära inslagen 
är vaga på flera av platserna är det dock inte orimligt 
att betrakta tillkomsten av de flesta av dem som di-
rekt eller indirekt initierade av kungamakten. Detta 
gäller inte minst med tanke på deras funktion som 
handelsplatser. Det medeltida borgbyggandet berörs 
även i kapitel 11.�.

10.4 forMEr för handEL – LandsKöp, 
MarKnad och handELspLats

Begreppet handel har en mycket vid innebörd som 
för medeltidens vidkommande inte kan likställas 
med vår tids marknadsekonomi. Inom den ekonomis-
ka antropologin brukar man skilja på tre fördelnings-
principer i det förindustriella handelsutbytet som 
tar utgångspunkt i de sociala relationerna mellan de 
berörda parterna – reciprocitet, redistribution och 
marknadsprincipen. Dessa fördelningsprinciper gav 
upphov till gåvohandel, administrerad handel res-
pektive marknadshandel. I gåvohandeln står de öm-
sesidiga sociala skyldigheterna i fokus för ett system 

1� Om relationen mellan städer och kungsgårdar under 
medeltiden, se Schück 1�2� s. 1�� ff.
1� Kungsgårdsproblematiken har nyligen behandlats annat 
sammanhang, se Grundberg 2000a; Mogren 2000; Bohman 
1���.
1� För annan mening, se t.ex. Ramqvist 1��1 s. 4� f; Brink 
1���e s. 112.
1� Grundberg 2000a s. �� f.
20 Mogren 2000; Grundberg 2000a.
21 Om borgarna, se t.ex. Fritz 1��2-�3; Lovén 1���.

av gåvor och gengåvor, i den administrerade handeln 
omfördelas resurserna på makthavarens villkor, och 
i marknadshandeln styrs prisbildning och värdering 
av utbud och efterfrågan. Under medeltiden före-
kom flera av dessa handelsformer parallellt. En av 
hövdingar eller ”stormän” socialt och politiskt styrd 
(administrerad) handel anses ha dominerat den yng-
re järnålderns och äldre medeltidens nordiska varu-
utbyte. Under medeltiden strävade dock de nordiska 
kungamakterna efter att kontrollera och centralisera 
handeln.22

Man brukar skilja mellan egenhandel där en per-
son köpte och sålde varor för egen räkning, och kom-
missionshandel där en person drev handel för en 
annan persons räkning. Med kommissionshandelns 
framväxt i Norden under medeltiden uppkom en 
specialiserad köpmannaklass. Graden av specialise-
ring såväl som varornas art och handelns omfattning 
och periodicitet har också varit avhängig handelns 
geografiska omfång, det vill säga om den var lokal, 
regional, interregional eller internationell.23

Anknytningen till handel/varuutbyte är mycket 
tydlig på flera av de norrländska centralplatserna. 
Förutom av fyndmaterial som mynt och importkera-
mik framgår detta av att flertalet av platserna har 
varit knutna till en hamn. Det är också uppenbart att 
det finns en relation mellan handelsutbytet och den 
kyrkliga verksamheten.24 De ”främmande” urbana 
inslagen vittnar om att kontakterna huvudsakligen 
inbegripit Västeuropa och i synnerhet södra Öster-
sjöområdet. För Gamla Kyrkbyns vidkommande kan 
också noteras att flera fynd med samisk anknytning 
har påträffats, och östliga (finska) relationer är up-
penbara vid Kyrkudden även om tillkomsten av själva 
marknadsplatserna ses som resultatet av initiativ 
från Mellansverige. Att även borgar som krävde till-
försel av varor för besättningens försörjning fungera-
de som centra för handel och varuutbyte – inte minst 
i samband med uppbörd – framgår av fyndmaterial 
som mynt, viktlod och räknestickor. En viss grad av 
hantverk har också förekommit på några av platserna, 
dock utan att ha haft någon dominerande roll. Två 
undantag därvidlag är Kyrkesviken där metallhan-
teringen snarast har haft proto-industriell karaktär 
och Sankt Olofshamn i Selånger med sin omfattande 
kalkbruksproduktion. Verkstäder för i första hand 
järnsmide har dessutom förekommit på flera av plat-
serna. Hantverksspecialiseringen behandlas närmare 
i kapitel 11.�.

22 Polanyi 1���; Klackenberg 1��2 s. 1� ff; Carelli 2001  
s. 1�1 ff; Gustin 2004.
23 Carelli 2001 s. 1�� f, 1�2.
24 Det nära förhållandet mellan kyrkor och handels-/
marknadsplatser under medeltiden påtalades redan av Schück 
1�2� s. 1�3 ff, 1�2 ff.
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Centralplatserna och deras handel förutsätter ett 
omland vars resurser kan exploateras och producera 
ett överskott. För Norrlands del bestod de eftertrak-
tade resurserna under medeltiden i huvudsak av fisk 
(strömming och lax), säl, pälsverk samt linnelärft, 
vilket inte minst framgår av de varor som de norr-
ländska landstingen 1314 lovade leverera i samband 
med Sankt Olofsgärden. Inom forskningen har binä-
ringarnas betydelse för den ekonomiska utvecklingen 
betonats.2� En särskild roll anses fisket ha fått från 
och med 1200-talet på grund av de katolska fastereg-
lerna, vilket förefaller sammanfalla med det ökade 
antalet lämningar knutna till fisket från senmedel-
tiden. Betydelsen av de norrländska produkterna för 
de medeltida städerna i Mellansverige bör inte un-
derskattas.2� Lika viktigt för handeln var förstås det 
norrländska behovet av varor såsom salt, keramik, 
kläde och metallföremål.

Formerna för handeln med dessa varor har emel-
lertid varierat geografiskt, över tid samt beroende 
på vilken ”nivå” av handel det varit fråga om. Han-
delsmän från andra regioner har kommit med varor 
till Norrland, norrlänningar har själva rest med egna 
produkter till andra områden och transitohandel har 
passerat de norrländska områdena. För övre Norr-
lands del intar de redan under 1320-talet omnämnda 
birkarlarna en central roll vad gäller lappmarkshan-
deln på vilken de hade särskilda privilegier, men även 
de övriga landsköpmännen har haft stor betydelse 
för den norrländska handeln.2� Anmärkningsvärt är 
att de norrbottniska platserna skiljer sig väsentligen 
från de övriga genom sin karaktär av att vara säsongs-
mässigt utnyttjade marknadsplatser, något som inte 
minst benmaterialet vittnar om. Detta är av särskilt 
intresse med tanke på att historikern och kultur-
geografen Nils Friberg utifrån skriftliga källor har 
kunnat påvisa regionala skillnader i handelsgeogra-
fin. Norrbotten och norra Västerbotten var således 
under senmedeltid och äldre vasatid starkt knutna 
till Stockholms ekonomiska intressesfär, medan han-
delskontakterna för sydligare delar av Norrland och 
i synnerhet Ångermanland istället huvudsakligen 
gick via Gävle som fick stadsprivilegier 144� (och i 
viss mån Älvkarleby). Gävles roll i detta fall skall sä-
kerligen ses utifrån Gävlebornas mycket omfattande 
fjärrfiske som sträckte sig upp till norra Ångerman-
land.2�

2� Schück 1�2� s. 4� f; Ahnlund 1�4�; Blomkvist 1���a, 1���; 
Baudou 1���.
2� Om det medeltida fiskets betydelse i Norrland, se t.ex. 
Lundström 1��1; Wallerström 1��3; Norman 1��3; Å. Berggren 
1��� s. 23 ff. Om fisket betydelse för urbaniseringen i övrigt, se 
Ersgård 1���.
2� Friberg 1��3 s. 104 ff, 1�� ff; Blomkvist 1���a s. �� f,  
�� ff. För den senaste diskussionen om birkarlarna, se 
Wallerström 1��� s. 23� ff.
2� Friberg 1��3; Eskeröd 1�4�; Westerdahl 1���b s. 3� ff.

Fenomenet kan ses i ljuset av det bottniska han-
delstvånget som fick sitt första tydliga uttryck i Mag-
nus Erikssons stadslag från ca 13�0. Genom denna 
handelspolitiska åtgärd då det allmänna landsköpet 
förbjöds försökte kungamakten reglera den finska 
och norrländska bondehandeln och styra denna till 
Stockholm. Sannolikt var den mellannorrländska 
ekonomin av rent historiska skäl mer självständig än 
den norrbottniska. Ett utslag av samma protektionis-
tiska handelspolitik hittar vi i en kunglig förordning 
från 1423 som är ställd till fogdar och ämbetsmän. 
Enligt förordningen fick ingen köpenskap bedrivas i 
”olaga hamnar” i riket ”där som inga lagliga köpstäder 
äro…”.2� Bland de hamnar som vid ett flertal tillfäl-
len under 1400-talet betraktades som ”olaga” finns 
Härnösand – omnämnd som hamn redan 13�4 – med 
sin Korsmässmarknad. Landstingsbeslutet att utse 
Sankt Olofshamn i Selånger till en ”fri hamn” 1�1� 
är unikt i detta sammanhang. Förutom till periodvis 
utnyttjade marknadsplatser som denna och Torneå 
marknad har en stor del av den medeltida handeln i 
Norrland uppenbarligen varit centraliserad till tings- 
och kyrkplatser.30

10.5 fasEr i norrLändsKa 
urBanisErinGsprocEssEr

I vilka sammanhang har då de norrländska central-
platserna kommit till och i vilken mån har de en 
gemensam historisk bakgrund? För att avgöra detta 
måste deras inbördes kronologiska förhållande stu-
deras. 

Den medeltida utvecklingen har naturligtvis sin 
bakgrund i den yngre järnålderns förhållanden som 
först måste kommenteras. Tydliga tecken på handel 
och långväga kontakter finns nämligen i det omfat-
tande vikingatida fyndmaterialet från gravar och 
skattfynd från både Medelpad och Ångermanland.31 
Än så länge har dock inga undersökningar av hamnar 
eller handelsplatser från yngre järnåldern genom-
förts i regionen, även om indikationer på sådana finns 
exempelvis vid Alnösundet i Medelpad.32 Fyndmate-
rialet från den vikingatida fasen vid boplatsen på Ar-
näsbacken i norra Ångermanland vittnar också om 
handelskontakter, bland annat genom förekomsten 
av ett viktlod av brons. Dessa tecken på kommersiell 
verksamhet saknas emellertid helt under dess med-
eltida fas.33

2� PRFS I nr �3.
30 Ahnlund 1�21b; Nordlander 1�33; Friberg 1��3; 
Lundkvist 1���; Blomkvist 1���, 1���; Wallerström 1��� s. ��; 
Grundberg 1���a. I närheten av Selånger och den blivande 
staden Sundsvall låg byn ”Köpstad” som omnämns redan 14��.
31 Se t.ex. Grundberg 200�a s. 1�� ff.
32 S. Söderberg 1��4, 1���.
33 Ramqvist 1��� s. 11� f, 13�.
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Av de nu aktuella medeltida centralplatserna i 
Norrland där boplatslämningar har påträffats som 
vittnar om handel och andra långväga kontakter, kan 
ingen sägas ha direkt funktionell kontinuitet från vi-
kingatiden. Hur platsernas tillkomst och användning 
som centralplatser fördelar sig i flera faser illustreras 
i figur 4�. Ingen av platserna tillhör perioden före 
1200-talet.

När det gäller själva etableringen av platserna 
som centralorter så urskiljer sig Kyrkesviken såsom 
den enda 1200-talsanläggningen. Dess tillkomst un-
der första hälften av detta århundrade sammanfal-
ler med monetariseringen i Svealand och mellersta 
Norrland34 och med den tydliga urbaniseringsfas som 
vid denna tid infaller i stora delar av Östersjöområ-
det. De flesta av de nu berörda platserna tycks dock 
ha anlagts under en relativt begränsad period under 
decennierna omkring år 1300; det gäller Kyrkud-
den, Luleå Gammelstad, Gamla Kyrkbyn samt de 
två Sankt Olofshamnarna i Selånger och på Drakön. 
Tidsperioden sammanfaller med den gryende svens-
ka statsmaktens territorialiseringstendenser och 
expanderande maktetablering. Wallerström ser de 
norrbottniska handelsplatserna som inrättade, regle-
rade och skyddade av kungamakten under 1320- till 
13�0-talen och därmed som ett led i ett regalistiskt 
tänkande.3� Under senare hälften av 1300-talet till-
kommer Bjärtrå fäste i samband med de politiska 
förvecklingarna mellan folkungarna och mecklenbur-
garna om makten över det svenska riket. I förläng-
ningen av dessa strider anlades borgarna Styresholm 
och Faxeholm av vitalianerna på 13�0-talet för att 
strax överlämnas till drottning Margaretas förvalt-

34 Klackenberg 1��2 s. 14�.
3� Wallerström 1��� s. �� f, 14� f, 14�, 31� ff. Jfr Mogren 
1���.

ning när Kalmarunionen var ett faktum. Den först 
hundra år senare tillkomna anläggningen vid ”Bure 
kloster” kan måhända betraktas som ett sista utslag 
av den med tiden detroniserade katolska kyrkans so-
ciala verksamhet i landet.

En annan aspekt av centralplatsernas kronologi 
gäller deras varaktighet och kontinuitet. Flera av 
platserna kan därvidlag betraktas som relativt kort-
variga (omkring hundra år), med Kyrkudden, Luleå 
Gammelstad och Sankt Olofshamn i Selånger som 
väsentliga undantag. 

Under senmedeltiden förändrades uppenbarli-
gen förutsättningarna för de undersökta central-
platserna. Från 1�4� finns ett seglationsförslag över 
vilka hamnar längs Norrlandskusten dit man ämnade 
skicka fartyg från Stockholm och Uppsala för att er-
sätta den olaga handeln (tab. 34). Denna förteckning 
speglar en annan struktur.3�

10.6 dEn sEMi-urBana scEnEn – BEhövs 
dEn MEdELtida stadEn?

Vilken betydelse hade då de norrländska centralplat-
serna ur ett vidare urbaniseringsperspektiv? Trots att 
ingen av dem utvecklades till städer under medelti-
den så kan de genom sin form, funktion och karaktär 
ändå i viss mening betraktas som urbaniserade. Ut-
gångspunkten kan därvid tas i de tre övergripande 
urbaniseringskriterier som användes inom projektet 
Medeltidsstaden; ett funktionellt (centralitet), ett 
topografiskt (koncentration och differentiering/spe-
cialisering) och ett rättsligt-administrativt (juridisk 
status). Kriterierna antyder en hierarkisk skillnad 
mellan en centralort, en tätort och en stad.3�

3� Nordlander 1�33 s. 1� ff; Friberg 1��3 s. 2�3 f; Blomkvist 
1��3 s. 32.
3� H. Andersson 1��0 s. 2�; L. Lundqvist 2000 s. 11 f; 
Blomkvist 1��2 s. 42, 2001 s. 20. Se även Hohenberg & Lee 1���.

Figur 4�. De norr-
ländska centralplat-
sernas kronologi 
sträcker sig från 
1200-talets början 
och in i vasatiden.
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Avgörande för synen på de norrländska platser-
na måste vara deras centrala roll i området och de 
därmed sammanhängande differentierade/speciali-
serade verksamheterna. Viktigt är också att de kan 
betraktas som medvetet anlagda maktcentra för be-
stämda syften vid olika tidpunkter. Centralplatser-
nas skiftande karaktär och kronologiska spännvidd 
speglar därigenom dynamiken i urbaniseringspro-
cesserna och visar att det inte är möjligt att foga 
in samtliga platser i ett enhetligt samtida ”system”. 
Centralorterna kan dessutom dels verka tilldragande 
och dominerande på sin omgivning, dels fungera som 
ett nätverkscentrum där kontakterna istället har va-
rit riktade utåt.3�

Men varför grundades då inga städer i formell 
mening i Norrland under medeltiden? De behov och 
de ”funktioner” i form av kyrklig och kunglig makt-
utövning, administration, hantverksproduktion och 
handel som var koncentrerade till de medeltida stä-
derna existerade ju även i Norrland. Skillnaden tycks 
vara att lokalsamhället här var organiserat på ett an-
nat sätt genom en uppdelning på flera centralplatser 
inom ett större ”centralområde”. Särskilt tydligt är 
detta i Ångermanland och Medelpad. Detta är ett 
välkänt fenomen som tidigare uppmärksammats vad 
gäller förhållanden under järnåldern.3� Frågan är för-
stås varför detta system var allenarådande i Norrland 
under hela medeltiden.

3� Harrison 1���.
3� Se även Helle & Nedkvitne 1���.

I avhandlingen Den urbana scenen från 1��� be-
traktar medeltidsarkeologen Anders Andrén den 
medeltida staden i Danmark dels som en del av det 
makt- och kontrollsystem som ”staten” hade till sitt 
förfogande, dels som en väsentlig del av det feodala 
samhället.40 Om detta synsätt äger generell giltighet 
så skulle avsaknaden av städer i det medeltida Norr-
land indikera dels att ”statens” inflytande i regionen 
var bristfälligt eller saknades, dels att Norrland inte 
nämnvärt var integrerat i det (i vid bemärkelse) feo-
dala samhällssystemet. I viss mån är detta också rik-
tigt, även om helhetsbilden är betydligt mer kompli-
cerad än så. De regionala skillnaderna inom Norrland 
var stora och det urbaniserade samhället ändrade 
som Andrén har visat karaktär under loppet av med-
eltiden. Ser vi även centralplatserna som medvetet 
anlagda maktcentra och som en del av urbanisering-
en så blir bilden mer mångfacetterad. Tillkomsten av 
platserna blir uttryck för regionens del i en komplex 
historisk utveckling där centrum och periferi ingår i 
ett dynamisk samspel.

Norrlandskustens kontakter med urbaniserade 
områden var bevisligen frekvent under medeltiden 
och de nu presenterade platserna vittnar ju om en 
”urban kultur”, så någon okänd företeelse var natur-
ligtvis inte städerna. Av denna anledning kan vi tala 
om medeltiden som en semi-urban period i Norrland, 
det vill säga en period då man i Norrland saknade 
städer trots dess delaktighet i ett gemensamt sam-
hällssystem och ett nära samröre med angränsande 
regioner med ”fullvärdiga” städer. En intressant pa-
rallell utgör härvidlag förhållandena i Västsverige 
där Värmland inte heller fick några städer under 
medeltiden.41 Ur ett vidare vetenskapligt perspektiv 
är en av de viktigaste framtida forskningsfälten att 
studera hur ett sådant semi-urbant samhälle fung-
erade i förhållande till sin omgivning. 

Det krävs maktmedel för att genomdriva den 
exploatering, centralisering och specialisering som 
anläggandet av centralplatser och städer innebär. 
Gemensamt för Norrland är att ett omfattande in-
hemskt frälse saknades i regionen, även om en syn-
nerligen inflytelserik regional elit framträder i käl-
lorna under 1300-talet – den så kallade Fartegn- el-
ler landsdomarsläkten med bas i Ångermanland och 
Medelpad.42 Är det den inre strukturen med ett 
betydande mått av självstyre och ett medvetet ”mot-
stånd” som har gjort att några städer inte anlades un-
der medeltiden i vissa regioner? I Norrland behövdes 
hursomhelst inte den medeltida staden.

40 Andrén 1���.
41 Andersson & Schedin 2001.
42 Om släkten och personerna, se L. Bygdén 1��0; Lindgren 
1��2; Sikeborg 1��� s. 2�0 ff; Blomkvist 1��� s. 10� ff, 2000 s. 
34 ff.

Tabell 34. Tabell över hamnar längs Norrlandskusten 1546.

hamn skepp från 
stockholm

skepp 
från 

uppsala

totalt 
antal 
skepp

norrbotten

Torneå/Kalix 3 3 6

Kemi 2

Luleå/Piteå 2 - 2

västerbotten

Skellefteå/Lövånger 1 3 4

Umeå/Bygdeå 1 3 4

ångermanland

Nolaskogs i Själevad 1 1 2

Härnön 3 - 3

Medelpad

Skön 1 - 1

hälsingland

Hudiksvall 2 - 2

Söderhamn vid 
Faxholm

2 - 2

Källa: Nordlander 1�33
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10.7 urBanisErinGsprocEssEr och 
norrLändsK EuropEisErinG

De undersökta medeltida centralplatserna längs 
Norrlandskusten är tecken på regionala norrländska 
urbaniseringstendenser. Fynden från platserna vitt-
nar om en form av urban europeisk mentalitet som 
medförde en ny social struktur med ökad individu-
alisering och kommersialisering av samhället. 

Ur kronologisk synvinkel kan flera olika faser i 
centralplatsernas tillkomst identifieras. Ingen av 
dem har som centralplatser direkt funktionell kon-
tinuitet från vikingatiden. Kyrkesviken är den enda 
1200-talsanläggningen, vars tillkomst under första 
hälften av 1200-talet sammanfaller med en tydlig 
urbaniseringsfas i stora delar av Östersjöområdet. 
De flesta platserna – Kyrkudden, Luleå Gammelstad, 
Gamla Kyrkbyn samt Sankt Olofshamn i Selånger 
och på Drakön – anlades dock under decennierna 
omkring år 1300, vilket sammanfaller med den gry-
ende svenska statsmaktens territorialiseringstenden-
ser och expanderande maktetablering. Bjärtrå fäste 
tillkom under 1300-talets andra hälft i samband med 
maktstriderna om det svenska riket och i förläng-
ningen av dessa anlades på 13�0-talet Styresholm 
och Faxeholm. ”Bure kloster” skiljer sig från de öv-
riga genom att anläggas först i slutet av 1400-talet, 
möjligen i samband med den katolska kyrkans sociala 
verksamhet.

Studien av de regionala urbaniseringsprocesserna 
visar att de norrländska medeltida centralplatserna 
på olika sätt kan kopplas samman antingen med 
kyrkan eller med kungamakten. De utgör regionala 
maktcentra som medvetet anlagts med bestämda 
syften i olika historiska sammanhang. Även om inga 
städer grundades i Norrland under medeltiden är 
det uppenbart att regionen ingick i ett europeiskt 
urbant präglat samhällssystem.

11. fAllstudiEr i norrländsk 
EuropEisEring

Om de norrländska centralplatserna således kan be-
traktas som ett led i olika regionala urbaniserings-
processer så ger de även upphov till frågor kring en 
rad andra aspekter av den medeltida europeiseringen 
i Norrland. Fynd och företeelser av skilda slag vittnar 
om olika delar i utvecklingen av en för stora delar av 
Europa gemensam kristen (katolsk) och latinsk kul-
tur. I de följande avsnitten kommer undersökningar-
na av de medeltida centralplatserna i Ångermanland 
och Medelpad att ligga till grund för en diskussion 
kring några av dessa områden. Den övergripande 
frågeställningen rör hur europeiseringsprocesserna 
berörde Norrlandskusten under medeltiden och på 

vilket sätt detta kommer till uttryck i de undersökta 
kulturmiljöerna.

Istället för att försöka skildra detta omfattande 
frågekomplex som en helhet har jag valt att studera 
europeiseringen genom ett antal fallstudier.43 Stu-
dierna berör några betydelsefulla samhällsföränd-
ringar som landskapen Ångermanland och Medelpad 
– i likhet med många andra nordeuropeiska regioner 
– genomgick under medeltiden. De företeelser jag 
fokuserar mot har anknytning till den religiösa, den 
administrativa respektive den ekonomiska sfären. 
Till dessa hör kristnandet med kyrkobyggandet och 
sockenbildningen samt kungamaktens etablering 
med skapandet av en administrativ och militär för-
valtning. Här ingår också mer generella förändringar 
som hantverksspecialisering och förändringar i män-
niskors hushållskultur. Utvecklingen ska förstås ses 
i samband med urbaniseringsprocesserna med dess 
koppling till handel och kommunikation som be-
handlades i föregående kapitel. Gemensamt för alla 
dessa företeelser är att de är nära förbundna med 
varandra och att de på olika sätt framträder i det 
arkeologiska och historiska källmaterialet. De utgör 
viktiga aspekter av den norrländska europeiseringen 
under medeltiden.

11.1 GravsKicK, EGEnKyrKor och 
saMhäLLsstruKtur i förändrinG – oM 
KristnandEt och dEss KonsEKvEnsEr

Kristnandet är ett tema som kan belysas ur en rad 
olika synvinklar. Inom den historiska och arkeolo-
giska forskningen har under lång tid själva religionen 
hamnat i bakgrunden, till förmån för studier av krist-
nandets roll som ett led i en medveten maktstrategi. 
Detta hänger samman med de stora strukturföränd-
ringar som kan iakttas på alla plan i samhället under 
det dynamiska övergångsskedet mellan vikingatid 
och medeltid. Religionsskiftet spelade en nyckelroll 
i detta sammanhang eftersom det påverkade såväl 
den enskilda människans ideologiska förhållnings-
sätt som de gryende statsmakternas uppbyggnad 
och funktion. Under senare tid har dock två större 
forskningsprojekt berört kristnandet i Norden ur 
vidare tvärvetenskapliga perspektiv, dels det norska 
”Religionsskiftet i Norden”, dels det svenska ”Sveriges 
kristnande”.44 

I det följande skall religionsskiftet i Ångerman-
land och Medelpad behandlas med utgångspunkt 
i gravskick och byggande av så kallade egenkyrkor. 
Under järnåldern tycks endast någon enstaka vuxen 
person per generation ha gravlagts i synliga monu-

43 Delar av de olika avsnitten i kapitel 11 har i omarbetad 
form tidigare publicerats i flera artiklar (Grundberg 1���b, 
2000a, 200�b).
44 Lidén (red.) 1���; B. Nilsson (red.) 1���.
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ment i direkt anslutning till boplatserna i mellersta 
Norrland. Efter medeltiden hade detta förändrats så 
att alla människor jordades på en gemensam kristen 
kyrkogård vid en sockenkyrka. Medeltiden utgör där-
för ett betydelsefullt skede i regionens utveckling av 
ett gemensamt kristet/katolsk och europeiskt för-
hållningssätt till döden och till samhällsstrukturen 
i sin helhet. Dessa förändringar är viktiga delar av 
den medeltida europeiseringen i Norrland. De över-
gripande frågeställningarna blir därför när och hur 
dessa förändringar skedde i undersökningsområdet 
och vad förändringarna innebar för människorna i 
regionen.

De centralplatser som är relevanta ur dessa per-
spektiv är ”Skelettåkern” i Björned, Kvissle kapell 
och Kyrkesviken. Det gravskick som möter oss i ma-
terialet från ”Skelettåkern” och Kvissle kapell består 
huvudsakligen av skelettgravar från barn och vuxna 
som är nedgrävda under flat mark under medeltiden. 
På bägge platserna finns en direkt koppling till de för-
historiska gårdsmiljöernas gravhögar och förkristna 
brandgravskick. I Kvissle, och sannolikt också i Björ-
ned, fanns små gårds- eller egenkyrkor som uppförts 
på privat initiativ, bara några kilometer från platser-
na för de medeltida sockenkyrkorna. Förhållandena 
är i många avseenden likartade i Kyrkesviken, där 
dock inga kristna gravar har påträffats.

religionsskifte i norden

Den fornskandinaviska religionen och föreställnings-
världen utgjorde en oupplöslig del av järnåldersmän-
niskornas tillvaro och livsmiljö. I samband med krist-
nandet förändrades i hög grad relationen mellan reli-
gion och vardagsliv. Detta och många andra aspekter 
har nyligen studerats av Lunds universitets tvärve-
tenskapliga projekt ”Vägar till Midgård – nordisk he-
dendom i långtidsperspektiv”. Medeltidsarkeologen 
Anders Andrén har sammanfattat det så att krist-
nandet genom kyrkobyggnaden, liturgin och präs-
terskapet medförde en rituell koncentration, en hier-
arkisering av religionen och en ökad exklusivitet.4� 
Kristendomen var en skriftkultur som förutsatte 
specialistkunskap. En viktig skillnad blev därför att 
den allmänna kultutövningen på hemgården i sam-
band med kristnandet i hög grad ersattes av profes-
sionella präster knutna till en fristående gemensam 
kyrka. Det påverkade hela samhällsordningen.

Den nya religion som mötte de skandinaviska 
invånarna under vikingatid och tidig medeltid kan 
beskrivas som en germaniserad form av kristendom 
med tydliga inslag av härskarideologi. Den tillta-
lade i synnerhet samhällets elit och använde sig av 
ett uttalat maktspråk. Först under ett senare skede 

4� Andrén 2002a s. 320.

av medeltiden presenterades kristendomen som en 
religion för de svaga i samhället. I bildkonsten och 
litteraturen kan vi följa en förändring från att Kris-
tus framställs som härskare och segrare till att vara 
lidande på korset.4�

Religionsskiftet uppfattas idag av de flesta fors-
kare som en långsam och ”fredlig” process. En vik-
tig förutsättning för detta fredliga möte mellan den 
gamla och den nya tron anses vara att den fornskan-
dinaviska religionen var ”trostolerant”. Med detta 
menas att den inte var dogmatisk och att den däri-
genom kunde acceptera Kristus som ytterligare en 
av flera gudomar. Kristendomen var däremot till 
sin karaktär trosexklusiv och expansiv när den väl 
fått fotfäste i en region.4� En ofta använd modell för 
hur kristnandets långsamma process kan ha gått till 
i Norge beskrevs 1��3 av kyrkohistorikern Fridtjov 
Birkeli.4� Han indelade skeendet i tre olika faser som 
kan sammanfattas som följer: 

1) Infiltrationsfasen (flera hundra år fram till  
 ca �50)
2) Missionsfasen (ca �50-ca 1030)
3) Organisationsfasen (ca 1030-ca 1153)

Infiltrationsfasen består av passiva kristna influ-
enser genom kontakter med andra kristna, missions-
fasen kännetecknas av mer aktiva kristna influenser 
genom främst mission från utlandet, och organisa-
tionsfasen innebär kyrklig organisering i stift och 
socknar. Med modifierade benämningar för de olika 
faserna och justerade gränser för övergången mellan 
fasernas har denna modell använts av en rad forskare 
för att beskriva utvecklingen i de olika nordiska län-
derna. 

För Sveriges vidkommande räknar man med en 
infiltrationsfas åtminstone sedan folkvandringstiden 
genom kontakter med det romerska imperiet och de 
germanska rikena på kontinenten och senare också 
de brittiska öarna. Missionsfasen anses börja med 
Ansgars resa till Birka �2�-�30 och pågå till omkring 
1100, då den kyrkliga etableringsfasen inleds i olika 
regioner. Olof Skötkonung som sannolikt döptes i 
mitten av ��0-talet betraktas som den förste kristne 
sveakungen. Kristnandeprocessen anses vara fullbor-
dad först omkring 1200. De regionala variationerna 
i kristnandeprocessen har dock varit stora. Ett unikt 
dokument utgörs av runstenen på Frösön i Jämtland 
från 1000-talets mitt, vilken omtalar att Östman 
Gudfastsson låtit kristna Jämtland.4�

4� Steinsland 2000; Gräslund 2001 s. 1�, 13�.
4� Ljungberg 1�3� s. 1�� ff, 30�; Brink 1��0a s. �2 f.
4� Birkeli 1��3 s. 14.
4� Gräslund 2001 s. 1� ff; Lager 2002 s. 23� f.
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För de övriga nordiska ländernas vidkommande 
vittnar runstenen i Jelling på Jylland om att Harald 
Blåtand skall ha kristnat danerna på ��0-talet. Infly-
tandet från kristna områden på kontinenten anses ha 
varit stort i Danmark. I Norge var Håkon den gode 
den förste kristne kungen (kung �3�), men missio-
nen fortsatte under Olav Tryggvason (död 1000) och 
Olav Haraldsson (död 103�) – den sistnämnde senare 
känd som Olav den helige. En runsten från Kuli i 
Nordmøre uppger att kristendomen hade varit tolv 
vintrar i Norge när den uppfördes. Genom dendro-
kronologiska analyser av en broläggning invid stenen 
har uppgiften kunnat sammankopplas med det his-
toriskt kända tinget på Moster ca 1024 då landet of-
ficiellt skall ha antagit kristendomen. I Norge var den 
kristna påverkan särskilt stor från de brittiska öarna. 
Konverteringen på Island skall som bekant ha skett 
vid ett alltingsbeslut år 1000 (eller ���). I Finland 
– som saknade en egen kungamakt – skedde en grad-
vis övergång till kristna seder under den så kallade 
korstågstiden (ca 10�0-11�0/1300). Influenser anses 
här ha kommit både från väster och från öster.�0

norrländska vittnesbörd

Skriftliga källor som vittnar om religionsskiftet i 
Norrland är ytterst sparsamma, om vi undantar den 
märkliga Frösöstenen. De äldsta uppgifterna om 
mission i Norrland härrör från Adam av Bremens 
beskrivning från 10�0-talet av den tyska missionen 
i Norden. I denna nämns att ärkebiskopen Adalbert 
av Bremen skall ha utsett en Stenfi (Simon) till mis-
sionsbiskop över Hälsingland eller ”skridfinnarna” 
(samerna). Uppgifterna har sammanställts med 
sägnernas ”Staffan” som skall ha varit Hälsinglands 
apostel, med det är osäkert om dessa verkligen har 
ett gemensamt ursprung. I ett brev från 11�0- el-
ler 11�0-talet omnämner ärkebiskop Peter i Uppsala 
uppbörd i samband med en planerad visitationsresa 
till ”de nyomvända” i Hälsingland. Av allt att döma 
har den kyrkliga organisationen påbörjats i området 
senast vid denna tid.�1

Förhållandena i Norrlands inland berörs i ett do-
kument som ursprungligen härrör från ett allting 
som avhölls i Sveg i Härjedalen någon gång mellan 
12�� och 12�2. Vid detta tillfälle vittnade bonden 
Lo∂inn från Sveg om att ingen människa kunde Pater 
noster (dvs. bönen Fader vår) i Ström i norra Jämt-
land vid tiden för en gränsreglering mellan Sverige 
och Norge. Denna gränsreglering företogs sannolikt 
under Skule jarls styre i norra Norge mellan 1223 
och 1240. Uppenbarligen betraktades denna brist 

�0 Brink 1��0a s. 1� ff; Gräslund 2001 s. 22 ff.
�1 Brink 1��0a s. 13� ff; B. Gustafsson 1��� s. � ff; Mogren 
2000 s. 10�.

som något särskilt anmärkningsvärt. Självfallet säger 
detta ingenting om hur förhållandena var i Ånger-
manland och Medelpad vid samma tid.�2

hedniska eller kristna gravar?

Hur människor har begravt sina döda har stor bety-
delse för tolkningen av religionstillhörighet. Före-
komsten av skelettgravar är en viktig aspekt i sam-
manhanget och på järnåldersgravfälten i Norden ökar 
förekomsten av sådana påtagligt under vikingatiden. 
Skelettgravskicket är emellertid inte i sig självt be-
vis för att gravarna är kristna. Arkeologen Ann-Sofie 
Gräslund menar att följande element i gravskicket är 
av särskild betydelse för bedömningen av vilka gravar 
som är kristna: 

1) Begravningsmetoden (bränning eller jordande)
2) Orienteringen
3) Utrustningen i gravarna
4) Spår av begravningsceremonier
5) Lokaliseringen av gravarna
6) Gravarnas yttre form.53

Eftersom jordande (dvs. ”skelettgravar”) även fö-
rekommer som ett hedniskt gravskick, är detta alltså 
inte ett kriterium som ensamt är avgörande för re-
ligionstillhörigheten. Gräslund menar dock att an-
vändningen av träkistor (i synnerhet trapetzoida så-
dana) hör samman med ett kristet inflytande. Inte 
heller orienteringen i öst-västlig riktning kan ensamt 
fungera som ett kristet kriterium, eftersom även 
hedniska gravar kan ha denna riktning. Vad gäller 
utrustningen i gravarna så måste en åtskillnad göras 
mellan dräkttillbehör som kan ha följt med i graven 
om den döde begravdes med kläderna på, och egent-
lig utrustning, det vill säga gravgåvor som i allmän-
het inte förekommer i kristna gravar. Gräslund me-
nar att helt avgörande för bedömningen är om djur 
förekommer i gravarna eller ej. Som exempel på spår 
efter hedniska begravningsceremonier nämner Gräs-
lund bland annat torshammarringar. Beträffande de 
första kristna gravarnas lokalisering så finns olika al-
ternativ. Av allt att döma har det inte varit ovanligt 
att tidiga kristna gravar eller små avgränsade kristna 
begravningsplatser har anlagts på eller i anslutning 
till förkristna gravfält. I övergångsskedet mellan 
fornskandinavisk och kristen tid var det inte möjligt 
att uppfylla kravet på att kristna gravläggningar bara 
fick ske på invigda kyrkogårdar. Vad gäller den yttre 
gravformen kan gravhögen sannolikt betraktas som 
ett hedniskt drag.�4

�2 Brink 1��0a s. 4� f; Holm 2002.
�3 Gräslund 2001 s. 4�.
�4 Gräslund 2001 s. 43 ff.
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Även med dessa kriterier är det mycket svårt eller 
omöjligt att avgöra religionstillhörighet för enskilda 
gravar. Däremot är de till god hjälp när man vill stu-
dera förändringen under en längre tid. Gräslund me-
nar att det i gravmaterialet på detta sätt går att ”tyd-
ligt följa övergången från de hedniska brandgravarna 
med en riklig utrustning inkluderande djur, via rikt 
utrustade skelettgravar till skelettgravar som endast 
innehåller dräktdetaljer och smycken, men fortfaran-
de är belägna på de gamla förkristna gravfälten, fram 
till de rent kristna gravarna utan utrustning, belägna 
på invigda kyrkogårdar”.��

Kyrkohistorikern Bertil Nilsson har påtalat att det 
förkristna gravskicket var mycket varierat i jämförelse 
med det betydligt mer enhetliga kristna gravskicket. 
Ett annat tecken av betydelse kan vara gravtätheten, 
eftersom de kristna gravarna oftast var hänvisade 
till en avgränsad och invigd begravningsplats. Nils-
son menar också att förekomsten av könsuppdelning 
mellan män och kvinnor på en gravplats kan tyda på 
kristna gravar.��

förändringar i gravskick i Mellannorrland och 
andra järnålderssamhällen

Hur såg då yngre järnålderns gravskick ut i mellersta 
Norrland under yngre järnålder och hur och när för-
ändrades det till ett kristet gravskick? Vilka likheter 
och skillnader kan iakttas i förhållande till andra re-
gioner?

Under hela järnåldern begravde befolkningen i 
mellersta Norrlands jordbruksbygder sina döda i 
gravhögar som låg i direkt anslutning till den egna 
gården. Undersökningar i Hälsingland visar att en-
staka gravhögar eller ett litet gravfält i allmänhet 
finns inom högst �� meter från huslämningarna.�� 
Antalet gravhögar på varje sådan gravplats i meller-
sta Norrland är ofta inte är fler än fem. Detta skiljer 
området tydligt från exempelvis Mälardalen. Van-
ligtvis tycks bara en person per generation ha grav-
lagts vid varje gård i det norrländska området. Gra-
varna har sannolikt utgjort sociala maktmarkeringar 
och varit knutna till en förfäders- eller anfäderskult. 
På gårdens ”heliga plats” har ättens ”rätt” till området 
på detta sätt markerats med en gravhög över gårdens 
eller familjens huvudman i varje generation. Denna 
sedvänja med endast enstaka synliga gravhögar vid 
gårdarna finns också i Västnorge och liknar förhål-
landena i inlandet med enstaka så kallade insjö- eller 
skogsgravar. Evert Baudou menar att det i Mellan-
norrlands järnålder finns ett kulturellt, ideologiskt 
och ekonomiskt samband mellan kustbygderna och 
inlandet. På samma sätt bör vi sannolikt betrakta de 

�� Gräslund 2001 s. �3 f.
�� B. Nilsson 1���a s. 3�� ff.
�� Liedgren 1��2 s. 220.

rösegravar från järnåldern som finns i det allra yt-
tersta kustbandet längs hela Norrlandskusten.��

Merparten av de flera hundra järnåldersgravar 
som har undersökts arkeologiskt i mellersta Norrland 
tillhör yngre järnålder, i synnerhet vikingatid. I Ång-
ermanland och Medelpad är sammanlagt endast ca 
30 vikingatida skelettgravar kända, men materialet 
är ojämnt fördelat och svårtolkat. Noggrann doku-
mentation saknas från åtskilliga av dessa gravar, vilka 
i stor utsträckning framkommit under 1�00-talet 
och 1�00-talets början. Endast två av skelettgra-
varna finns i Medelpad, medan de ångermanländska 
gravar som undersökts vetenskapligt till större delen 
härrör från de tre mycket speciella höggravfälten i 
Björkå och Holm i Överlännäs socken och på Långön 
i Tåsjö socken. Dessa gravfält är inte representativa 
för landskapets gravar i stort. Gravfältet i Björkå är 
dock särskilt intressant i sammanhanget, eftersom 
sex av de nio undersökta gravarna innehöll skelett-
gravar med eller utan gravgåvor och djurben. Kristet 
inflytande kan förmodas i några av dessa gravar. Det-
samma gäller – om än inte lika tydligt – för det när-
liggande gravfältet i Holm. Vad gäller förekomsten 
av djur i gravarna – vilket av Gräslund anses vara ett 
avgörande hedniskt drag – så förekommer sådana i 
Ångermanland ännu under �00-talet i både brand- 
och skelettgravar, såväl i bägge dessa gravfält som i 
andra gravar inom landskapet.��

En genomgång av det vikingatida gravmaterialet 
i Ångermanland visar att övergången mellan brand- 
och skelettgravskick huvudsakligen tycks ha skett 
under �00-talet. Fyndmaterialet vittnar också om 
att de förkristna gravfälten i allmänhet tycks ha över-
givits senast under 1000-talets början. Ingen brand-
grav kan således med säkerhet hänföras till tiden ef-
ter �00-talets slut, och endast en handfull gravar och 
lösfynd överhuvudtaget har daterats till 1000-talets 
första hälft. Med undantag av gravfältet på Långön 
som ligger långt innanför den sammanhängande byg-
den i Ådalen, kan ingen grav med säkerhet hänföras 
till 1000-talets andra hälft eller senare.�0 Anmärk-
ningsvärt är att de ångermanländska gravdatering-
arna till 1000-talet nästan uteslutande baseras på 
förekomsten av vissa typer av yxor (särskilt typ M). 
Detta kan jämföras med förhållanden på Gotland och 
i Danmark, där gravar med yxa som enda gravgåva 
har tolkats som en rangsymbol för krigare. Sannolikt 
var dessa rangmarkerande yxor accepterade också i 
de första kristna gravarna.�1

�� Selinge 1��� s. 22�, 233; Liedgren 1��� s. ��, 1��2  
s. 20�; Baudou 1���, 2002 s. 2� f. Om kustens rösemiljöer, se 
Grundberg 1��2; Lindeberg 1���; Rathje 2001 s. �� ff.
�� Grundberg 200�a s. 1�� ff.
�0 Grundberg 200�a s. 1�� ff.
�1 Trotzig 1���; Näsman 1��1.

140 141



En viktig slutsats av analysen av det arkeologiska 
fyndmaterialet i form av vikingatida silverskatter, 
kammargravar och andra rika gravfynd är att Ång-
ermanland under framför allt �00- och 1000-talen 
ingick i ett vidsträckt nordeuropeiskt nätverk där 
kristna inslag var vanliga.�2

En jämförelse med Jämtland visar att brandgrav-
skicket där tycks ha upphört i början av 1000-talet, 
alltså något senare än i Ångermanland. Nästan samt-
liga av de många och rika vikingatida gravar som har 
undersökts i den centrala Storsjöbygden är brand-
gravar, varav flera härrör från 1000-talet. Ett viktigt 
undantag utgörs av gravfältet vid Rösta i Ås socken 
med flera rikt utrustade skelettgravar från �00- och 
1000-talen. Under �00-talets andra hälft gravlades 
här en person tillsammans med en häst och en hund, 
och ännu vid mitten av 1000-talet gravlades en häst 
på gravfältet, men då i en separat grav.�3

Jämför vi med södra delen av landet kan man i 
västra Skåne visserligen konstatera vissa influenser 
från kristna bruk på hedniska gravfält redan före ca 
��0, men först under perioden ca ��0-10�0 sker en 
successiv övergång till begravning på kristna kyrko-
gårdar. Efter ca 10�0 överges de förkristna gravfälten 
helt och hållet. Även i Halland finns stora och cen-
tralt belägna gravfält som ännu under �00-talets slut 
helt saknar tecken på kristet inflytande. På Öland 
gravlades människor i somliga fall på förkristna grav-
fält ännu omkring 1200, åtminstone hundra år efter 
uppförandet av de första sockenkyrkorna.�4

Claes Theliander har nyligen i en avhandling om 
kristnandet i Västergötland konstaterat att använd-
ningen av de förkristna fornskandinaviska gravfälten 
i detta landskap slutade användas vid mitten av �00-
talet. Till skillnad från tidigare forskare tolkar The-
liander kristnandet i denna region som en folklig re-
aktion på en allmän sekularisering av samhället och 
inte som en process som styrdes av en maktelit.��

Anders Broberg har genom fynddaterade brand- 
respektive skelettgravar i norra Uppland konstaterat 
att religionsskiftet i detta område varit mycket lång-
draget och möjligen genomförts först under första 
hälften av 1100-talet. De förkristna gravfälten tycks 
dessutom ha använts även för de tidigaste kristna 
begravningarna ännu under 1100-talets mitt eller 
senare hälft. Övergången från brand- till skelettgrav-
skick dateras av Broberg till 1000-talets andra hälft 
eller början av 1100-talet, för landskapets södra del 
till första hälften av 1000-talet.��

�2 Grundberg 200�a 1�0 ff.
�3 Gräslund 1��� s. 2� ff; 2001 s. �4 ff; Grexing 1���.
�4 Gräslund 2001 s. 11� ff, med hänvisning till Artelius 2000 
och F. Svanberg 1���.
�� Theliander 200�.
�� Broberg 1��1; jfr 1��4 s. �1; Grundberg 1��2a s. �4 ff.

Lars Ersgård har på motsvarande sätt för Lek-
sandsbygden i Dalarna visat att skelettgravskicket 
där förekommer från �00-talet till och med 1100-
talet. Det förekom parallellt dels på platser med bara 
enstaka gravar i anslutning till järnålderns bebyggel-
selägen vid Dalälven, dels på en större gemensam 
begravningsplats för hela bygden – Kyrkudden vid 
den nuvarande sockenkyrkan i Leksand. Till skill-
nad mot Jämtland, där skelettgravskicket förekom 
parallellt med brandgravskicket från folkvandrings-
tid till vikingatid, är det först under vikingatidens 
slut som skelettgravar uppträder och helt dominerar 
gravskicket i Siljansbygden. Ersgård konstaterar vi-
dare att man såväl i Dalarna som på Gotland begravt 
människor med föremål vid kyrkogårdarna ännu un-
der 1000- och 1100-talen, medan detta gravskick är 
okänt i Jämtland.��

Kristnandet såsom det avspeglas i gravskicket 
varierar således kraftigt mellan olika regioner, men 
också inom regionerna beroende på sociala och andra 
skillnader. För Mellannorrlands vidkommande kan 
konstateras att de i Mälardalsområdet vanligt före-
kommande torshammarringarna i vikingatida gravar 
helt saknas i regionen. Även inom regionen finns in-
tressanta skillnader, däribland den totala avsakna-
den av runstenar i Ångermanland medan mellan 1� 
och 20 sådana från 1000-talet är kända från Med-
elpad. Ingenting tyder dock på att förändringarna i 
gravskicket i samband med kristnandet varit senare i 
de mellannorrländska centralbygderna än i andra re-
gioner i södra delen av landet. Noterbart är också att 
”övergångsformerna” är få. Under någon eller några 
generationers tid har sannolikt hedniska och kristna 
familjer levt sida vid sida.

Kors som kristna symboler

Innan vi går över till de undersökta platsernas vitt-
nesbörd om religionsskiftet i form av kristna gravar 
och kyrkor, finns det anledning att stanna något vid 
föremålsfynden. Om vikingatida hedniska symbo-
ler som torshammarringar saknas i regionen så har 
detsamma nämligen länge gällt kristna symboler 
som vikingatida kors. (Ett undantag utgör dock de 
vikingatida mynt försedda med kors som ingår i de 
vikingatida silverskatterna.) Intressanta är därför de 
två små järnkors som framkom vid undersökningarna 
av Kvissle kapell. Möjligen kan dessa ha varit ned-
lagda i en grav.

Än märkligare är dock de fynd som av tillfällighe-
ter kommit i dagen i Norrland 200�. Då hittade två 
skolflickor ett märkligt hängkors i marken i närheten 
av sin skola i Arnäs i norra Ångermanland. Korset är 

�� Ersgård 1��� s. 10� f. Om de s.k. kyrkogårdsfynden på 
Gotland, se särskilt Thunmark-Nylén 1��� och Staecker 2001.
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40x30 mm stort, är försett med en upphängnings-
ring av brons och består av dubbla metallbleck som 
knutits samman med en tråd genom hål i de fyra kors-
armarna (fig. �0a). Mellan blecken finns material av 
textil. Enligt textilkonservator Eva Lundwall utgörs 
textilen av filt av ull som sannolikt varit röd, medan 
tråden är gjord av silke. Det ena metallblecket består 
av mässing, det andra av en sprödare metallegering 
bestående av zinkplåt.��

Efter konsultation av medeltidsarkeologen Jörn 
Staecker som studerat just vikingatida hängkors 
kunde konstateras att det bara fanns en känd paral-
lell till Arnäsfyndet. Ett närmast identiskt kors har 
nämligen hittats i samband med en arkeologisk ut-

grävning av ett vikingatida grophus i Schuby i Schles-
wig-Holstein i nuvarande Tyskland (fig. �0b). Detta 
kors, som bara har ena blecket bevarat och saknar 
upphängningsringen, hittades i grophuset tillsam-
mans med en sländtrissa och keramik från �00- och 
1000-talet. Till denna tid kan också Arnäskorset 
dateras. Enligt Staecker är själva korsformen vanlig 
inom det rysk-bysantinska området, men det kan 
inte uteslutas att det är tillverkat inom den latinska 
kyrkans konstkrets. Staecker menar vidare med led-
ning av Arnäsfyndet att korsen kan ha fungerat som 
”pilgrimskors” eller liknande och att en relik eller ex-
empelvis en tygbit som varit i kontakt med en helig 
grav eller ett heligt föremål kan ha förvarats mellan 
blecken.��

Efter att Arnäsfyndet uppmärksammats i lokal-
tidningen har märkligt nog ytterligare ett fynd av 
ett identiskt vikingatida korshänge blivit känt, ock-
så detta från Norrland. Fyndet härrör från en gård 
i Vindelgransele i Lycksele socken i Lappland, där 
det förvarats hos en handlare. Även detta kors är 
av brons och är försett med upphängningsring, men 

�� Muntl. uppgift av Bettan Edberg, Örnsköldsviks museum 
samt konservator Åsa Norlander, Riksantikvarieämbetet.
�� Staecker 1��� s. �4, 410, samt muntl. uppgifter.

har bara ena blecket bevarat. Form och storlek över-
ensstämmer helt med de andra två korsen (fig. �0c). 
Röda textilrester skulle kunna härröra från yllefilt 
av samma slag som på Arnäskorset. Med tanke på fö-
remålets datering och karaktär samt kopplingen till 
Vindelgransele kan proveniensen med all säkerhet 
knytas till det samiska offerplatsfynd som gjordes 
på denna plats första gången 1�3�. Vid Gustaf Hall-
ströms undersökning 1�41 framgick att fyndplatsen 
var plundrad och 1��� uppger Inga Serning att ”en-
dast en ringa del av de föremål, som ortsbefolkningen 
bortfört från offerplatsen lyckades Hallström åter-
skaffa”.�0 Bland de tillvaratagna fynden ingår fram-
för allt smycken och pilspetsar. Föremålens datering 

sträcker sig från �00-talet till 1200-/1300-talen med 
en tyngdpunkt i 1000- och 1100-talen.�1

Hur ett av de nu tre kända vikingatida hängkorsen 
av denna typ har hamnat i jorden i närheten av Arnäs 
kyrka är oklart. Närheten till den arkeologiskt un-
dersökta gården på Arnäsbacken som var i bruk un-
der vikingatiden är emellertid slående. Genom andra 
fynd vet vi att gården hade långväga handelskontak-
ter under denna tid.�2 Om Arnäshänget har en kopp-
ling till denna gård och kom till platsen redan under 
vikingatiden utgör det ett av de tidigaste tecknen på 
kristna influenser i Ångermanland.

Gravfynd och egenkyrkor i Björned, Kvissle 
och Kyrkesviken

I vilken mån kan då de undersökta centralplatserna i 
Ångermanland och Medelpad bidra till kunskap om 
religionsskiftet, det tidiga kristna gravskicket och 
kyrkobyggandet i regionen under äldre medeltid?

Om vi först tittar närmare på ”Skelettåkern” i Björn- 
ed så är denna plats belägen i omedelbar närhet av 
resterna efter en boplats med tillhörande gravhögar 

�0 Serning 1��� s. 1�.
�1 Serning 1��� s. 1�, ��, pl. ��-��.
�2 Ramqvist 1��� s. 140 f.

Figur 50a-c. Vikingatida hängkors från Arnäs i Ångermanland, Schuby i Schleswig-Holstein och Vindelgransele i Lapp-
land. Teckning efter Staecker 1���. Foton: Göran Omnell, Örnsköldsviks museum. 
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från järnåldern. Detta antyder att det är kontinuitet 
i användningen av platsen för både gravläggning och 
bosättning. Vid undersökningen av platsen hittades 
ett stort antal skelettgravar med rester från ett fem-
tiotal individer. Ungefär femton gravar var i det när-
maste helt intakta. Samtliga gravar var orienterade i 
öst-västlig riktning med huvudena i den västra delen. 
Gravarna ligger så tätt att några överlagras av senare 
gravar. Sannolikt har en mindre kyrkobyggnad av trä 
funnits på platsen och begravningsplatsen har tro-
ligen varit invigd som kristen kyrkogård. Uppskatt-
ningsvis har omkring 100 personer gravlagts i Björned 
från åtminstone början av 1000-talet till 1200-talets 
slut, med en tyngdpunkt under 1100- och 1200-ta-
len. De flesta av de undersökta individerna var män.

Även Kvissle kapell ligger i direkt anslutning till 
flera järnåldersgravfält och rester efter en brand-
grav från järnåldern påträffades vid undersökningen. 
Kontinuitet tycks föreligga också här. Ruinen består 
av en mycket liten romansk stenkyrka från 1100- el-
ler 1200-talet. Rester efter flera skelettbegravningar 
framkom vid undersökningarna i form av skelettdelar 
från minst sexton individer. Bland dessa fanns i lång-
huset omrörda ben från en vuxen man som daterats 
till perioden 1030-11�0, samt ben från ett spädbarn 
och en ung individ. I koret hittades rester efter minst 
åtta spädbarn och en vuxen individ. Ben från ett av 
spädbarnen i koret har daterats till perioden 12�0-
13�0. Strax söder om ruinen påträffades dessutom 
en skelettgrav där den döde låg i öst-västlig riktning. 
Benen härrör från en vuxen individ som har daterats 
till perioden 12�0-13�0.

Vid Kyrkesviken finns grunden till en liten ro-
mansk stenkyrka från 1200-talet som i storlek på-
minner om kyrkan i Kvissle. Såväl fyndmaterialet 
som andra omständigheter vittnar om Kyrkesvikens 
kyrkliga anknytning under äldre medeltid. Det är 
dock oklart om kyrkan blivit färdigbyggd. Inga krist-
na gravar har heller påträffats på platsen, men på den 
närliggande Burholmen har gravar undersökts som 
dateras till såväl järnålder som medeltid.

förhållandet mellan kyrkogård och kyrka

Till de aspekter som aktualiseras genom undersök-
ningen av de norrländska platserna hör relationen 
mellan kristna begravningar och kyrkobyggnader un-
der tidig medeltid.

Det kristna idealtillståndet var redan under 
äldsta tid att kristna begravningsplatser och kyr-
kor hörde ihop och bildade särskilda kyrkogårdar. 
I praktiken verkar dock flera varianter ha förekom-
mit i ett övergångsskede. Tidiga kristna gravar har 
således identifierats på hedniska gravfält i Norden 
utan att några kyrkor verkar ha funnits på platsen. 

Privata gårdskyrkor förefaller också ha uppförts i an-
slutning till de förkristna gravfälten under ett skede 
före själva sockenbildningen. Sannolikt har också 
avskilda kristna begravningsplatser använts utan att 
någon kyrkobyggnad har uppförts eller hunnit färdig-
byggas på platsen. Som exempel på avgränsade för-
modat kristna begravningsplatser utan tillhörande 
kyrka brukar ett område norr om Borg på Birka från 
vikingatiden nämnas samt en plats från 1000-talet i 
Såntorp i Västergötland. Även i Norge finns ett fler-
tal motsvarande platser som tillhör perioden före 
1000-talets slut.�3

Att man i vissa områden har fortsatt att begrava 
sina döda på bygravfälten även under kristen tid, 
parallellt med att begravningar skedde vid en sock-
enkyrkogård, framgår av arkeologen Heiki Valks 
undersökningar i södra Estland. Detta område er-
övrades av danskar och tyskar och kristnades genom 
svärdsmissionen först i början av 1200-talet. Inom en 
region med ett trettiotal socknar (med tillhörande 
kyrkogårdar) har närmare 1200 bygravfält med röt-
ter i förkristen tid registrerats, vilka alla har använts 
under medeltid och senare tid. Undersökningar vid 
�0 sådana gravfält visar att man begravt sina döda 
enligt kristen tro, men med bibehållande av åtskilliga 
lokala begravningstraditioner. Ortnamn och muntli-
ga traditioner vittnar om att kapell har förekommit 
vid somliga av dessa platser. Bygravfälten har varit i 
bruk ända in på 1�00-talet då den katolska kyrkan 
avlöstes av den lutherska.�4

Enligt den kanoniska rätten skulle en biskop ut-
märka platsen för en kyrka med en speciell ritual 
och senare ”inviga” såväl kyrkobyggnaden som kyrko-
gården. I praktiken har dock tillämpningen av dessa 
regler säkerligen varierat avsevärt. Trots möjligheten 
att vissa tidiga kristna gravar alltså kan ha saknat 
anknytning till en kyrka, menar Bertil Nilsson att 
kopplingen mellan kyrkobyggnader och kristna be-
gravningsplatser måste betraktas som mycket stark 
redan under tidig medeltid.��

Hur begravningsritualen hypotetiskt kan tänkas 
ha gått till under 1000-talets slut har presenterats 
av Bertil Nilsson. Den innefattade förböner för den 
dödes själ, likvaka, klockringning, dödsmässa, grav-
vigning (bestänkning av graven med vigvatten) och 
psalmsång. Efter begravningsdagen vidtog firandet 
av mässor för den dödes själ vid återkommande till-
fällen i enlighet med den så kallade memoria- eller 
åminnelsetraditionen. Till denna knöts ofta själagå-
vor till kyrkan.��

�3 B. Nilsson 1��� s. 3� ff; 1���a s. 3�� ff; Müller 1��1; 
Gräslund 2001 s. �0 f; Sellevold 2002.
�4 Valk 1��4, 1���.
�� B. Nilsson 1��� s. �0 ff; 1���a s. 3�0 ff.
�� B. Nilsson 1���a s. 3�3 ff.
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relationen mellan kristna gravar och kyrkor i 
Kvissle, Björned och Kyrkesviken

Vad vet vi då om förhållandena vid de undersökta 
centralplatserna? Relationen mellan kyrkobyggnad 
och kristna gravar är tydligast vid Kvissle kapell där 
ruinerna efter den medeltida kyrkobyggnaden kvar 
och spåren efter kristna gravar visar att kyrkan har 
haft begravningsrätt. Resterna efter en bogårdsmur 
som påträffades i ett sökschakt söder om ruinen vit-
tar också om att kyrkogården varit inhägnad. Muren 
tycks dock ha tillkommit i ett relativt sent skede, ef-
tersom den vid anläggandet delvis förstört en grav 
som daterats till perioden ca 12�0-13�0.

Också i Björned antyder de tätt liggande gravarna 
att begravningsplatsen har varit inhägnad och där-
med sannolikt invigd som kristen kyrkogård. Någon 
begränsning av platsen i form av dike, stängsel el-
ler bogårdsmur har dock inte hittats. Begravningar 
har dock skett här under en så lång period att vi kan 
anta att en kyrkobyggnad har funnits på platsen. Att 
en stenkyrka skulle ha funnits inom det undersökta 
området är däremot inte troligt, eftersom en sådan 
byggnad med säkerhet skulle ha lämnat betydande 
spår. Däremot kan mycket väl en träkyrka ha funnits 
här. Inga säkra spår i form av nedgrävda stolpar eller 
stensyllar efter någon sådan har emellertid hittats. 
Vad som däremot skulle kunna indikera att en trä-
kyrka funnits på platsen är en nästan helt gravtom 
yta som noterades i östra delen av området. Inom 
detta ”gravtomma” område påträffades endast ett 
skelett med några dåligt bevarade delar av ett höger-
ben kvar i ursprungligt läge (A�0). Strax söder och 
väster om ytan ligger gravarna relativt samlade och 
ställvis ligger de så tätt att de överlagrar varandra. 
Norr om den gravtomma ytan fanns endast ett ske-
lett i ursprungligt läge (A4�). Det område där flest 

barnben har hittats ligger väster om det fyndtomma 
området. Det är mycket möjligt att en kyrkobyggnad 
kan ha funnits på denna plats. Av ytan att döma, som 
har samma riktning som gravarna, kan den eventuella 
byggnaden ha varit ca 10x�,� meter stor, måhända 
med ett smalare kor i öster (fig. �1).

Om här verkligen har legat en kyrka, så kan den 
ensamma graven i mitten av området kanske tolkas 
som en så kallad patronats- eller stiftargrav som 
placerats mitt i kyrkobyggnaden – alltså en grav för 
den som låtit bygga kyrkan. Intressant är därför att 
DNA-analyser indikerar att den gravlagda var en 
kvinna. 14C-dateringarna visar vidare att graven till-
hör kyrkogårdens senare fas (1200-talet). Från exem-
pelvis Lund vet vi att begravningar inne i kyrkorna 
inte blev vanliga där före just 1200-talet.

Ett intressant särfall utgörs av förhållandena vid 
Kyrkesviken, där alltså inga kristna gravar påträffats 
i anslutning till kyrkogrunden. Men bara någon kilo-
meter tvärs över den lilla Skallörsfjärden ligger den 
långsträckta udden Burholmen fullt synlig från Kyr-
kesviken. När några av Burholmens gravrösen – som 
under järnåldern låg på en liten ö i Risöfjärden – un-
dersöktes inom Risöfjärdsprojektet påträffades i det 
högst belägna röset en skelettgrav från äldre romersk 
järnålder, närmare bestämt 100-talet e.Kr. Det enda 
benmaterial som fanns bevarat var fyra kraftigt frag-
menterade, obrända tänder, som vid en osteologisk 
undersökning visade sig härröra från ett ca tolv år 
gammalt barn. Två 14C-dateringar från en tand res-
pektive några fragmentariska förkolnade trärester 
visar emellertid att barnet begravdes i rösen under 
medeltiden, av allt att döma under 1200-talets se-
nare hälft. Någon eller några personer har med andra 
ord begravt en ung pojke eller flicka i en redan då 
1000 år gammal ”hednisk” grav på en under många 

Figur 51. Plan över begravningarna i 
Björned, med en möjlig plats för en kyr-
kobyggnad markerad.
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generationer använd ”begravningsö”. Det märkliga är 
förstås att Burholmen ligger i direkt anslutning till 
Kyrkesviken, som ju var i bruk under hela 1200-talet 
och säkerligen var en välkänd centralplats i områ-
det. Det är oklart varför barnet begravdes på detta 
från den kristna sedvänjan så avvikande sätt. Levde 
verkligen ett förkristet begravningssätt kvar i norra 
Ångermanland vid denna tid, trots att religionsskif-
tet inträffat långt tidigare i andra delar av regionen? 
Eller ska graven kanske kopplas samman med ett 
ilandflutet, oidentifierat lik som hittats på stranden, 
med några för oss okända taburegler kring avvikande 
beteende eller sjukdom, eller kanske till och med ett 
brott? Graven påminner om hur riskabelt det är att 
generalisera när det gäller enskilda människors reli-
giösa uppfattningar.��

Könssegregering på medeltida kyrkogårdar

En annan aspekt av betydelse för förståelse av den 
nya religionens påverkan på samhällsförhållandena i 
Norrland under äldre medeltid är relationen mellan 
könen. Denna fråga har särskilt aktualiserats genom 
utgrävningarna av ”Skelettåkern” i Björned. De osteo-
logiska och molekylärgenetiska analyserna av benma-
terialet från Björned visar nämligen att det är en stor 
övervikt av män bland de undersökta individerna på 
platsen. En tidig tanke om en ”soldatkyrkogård” med 
anknytning till stridigheter kring det närbelägna 
Styresholm kunde snabbt avfärdas som förklaring, 
inte minst eftersom åtskilliga små barn hade grav-
lagts på platsen. Inte heller tydde skeletten på att de 
gravlagda hade stupat i strid. Förklaringen är istäl-
let att begravningsplatsen med all säkerhet har varit 
könssegregerad. Kvinnor och män har med andra ord 
begravts i olika delar av området och det är den man-
liga delen som har undersökts. 

Att en sådan uppdelning förekommit under med-
eltiden kunde på ett påtagligt sätt visas redan 1��0 
av osteologen Nils-Gustaf Gejvall i samband med 
dennes undersökningar av den medeltida kyrkogår-
den i Västerhus på Frösön i Jämtland. Näst intill 
samtliga vuxna individer i Västerhus var fördelade 
så att kvinnorna var gravlagda norr om kyrkobyggna-
den och män söder om densamma. Föreskrifter om 
en sådan uppdelning återfann Gejvall i den norska 
Eidsivatingslagens kristenrätt från 1000-talets slut 
eller 1100-talets början som gällde i Norges sydöstra 
del. Där föreskrivs att män skall ligga söder om kyr-
kan och kvinnor norr om kyrkan.��

Senare forskning har visat att könssegregering av 
detta slag har förekommit på åtskilliga kyrkogårdar 
från äldre medeltid i hela Norden, antingen fullstän-

�� Grundberg 1���.
�� Gejvall 1��0; B. Nilsson 1���, 1��4a; Staecker 2001.

digt genomfört eller till övervägande delen. På andra 
kyrkogårdar däremot har denna gravläggningspraxis 
inte tillämpats alls eller endast delvis. Arkeologen 
Jörn Staecker, som har sammanställt materialet, vi-
sar att könssegregering har skett i särskilt hög ut-
sträckning i Sverige. Den förefaller också vara van-
ligare på landsbygden än i städerna. På Gotland har 
denna uppdelning konstaterats såväl i Visby som på 
landsbygden.��

Könssegregeringen vid begravningar har uppen-
barligen införts i Norden av den kristna kyrkan. Den 
tycks ha tillämpats från den äldsta kristna tiden 
fram till 1200-talets början eller mitt. Bakgrunden 
till denna praxis är oklar, men flera förklaringar har 
diskuterats. Osteologen Maria Vretemark har fram-
fört tanken att könssegregeringen kan ha en koppling 
till Mariakulten, som inne i kyrkorna innebar att 
kvinnorna satt på den norra sidan där altaren som 
var tillägnade jungfru Maria var placerade. I somliga 
kyrkor fanns också en särskild nordportal som var 
avsedd för kvinnorna, och en sydportal för männen. 
Den låga status som nordsidan skulle få under senare 
tider, förefaller dock inte ha varit så tydlig under 
äldre medeltid. Kyrkohistorikern Bertil Nilsson och 
arkeologen Jacob Kieffer-Olsen menar att övergång-
en under 1200-talet till gravläggning familjevis utan 
könsuppdelning kan ha sitt ursprung i de förändring-
ar som kan avläsas i den kanoniska rätten.�0

I Björned har sammanlagt 2� individer könsbe-
dömts som män, men endast fyra som kvinnor (fig. 
�2). Sannolikt beror denna snedfördelning på att 
begravningsplatsen i Björned varit könssegregerad 
och att utgrävningarna endast har berört den södra 
(manliga) delen av kyrkogården. Tyvärr var dock om-
rådet norr om undersökningsytan så kraftigt störd av 
sentida verksamhet – i synnerhet av en större numera 
riven ladugård – att utgrävningarna inte kunde ut-
vidgas åt detta håll.

Den närmast helt gravtomma ytan inom under-
sökningsområdets östra del är särskilt intressant i 
sammanhanget. Om en liten kyrkobyggnad av trä har 
funnits på denna plats bör således eventuella gravar 
norr därom tillhöra kvinnor. Det enstaka dåligt beva-
rade skelett som påträffades där visade sig också vara 
en kvinna (A4�). Som tidigare nämnts kunde också 
resterna efter en grav mitt i den ”tomma” ytan ge-
nom DNA-analys könsbestämmas till kvinna (A�0). 
Anmärkningsvärd är dock undersökningsområdets 
allra östligaste grav, som visade sig tillhöra en ca 1� 
år gammal pojke (A4�). Det märkliga är dock att den-
ne pojke är den enda person (med undantag av ett 

�� Staecker 2001.
�0 Vretemark 1��2; Kieffer-Olsen 1��3; B. Nilsson 1��4a  
s. 102.
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spädbarn) som har gravlagts i hockerställning (foster-
ställning). Dessutom tillhör han av 14C-dateringarna 
att döma den yngsta fasen på kyrkogården. Om dessa 
företeelser har något med hans placering i den nord-
östra delen av området att göra är oklart.

Vad gäller de kvinnor som gravlagts bland männen 
kan det noteras att en av dessa (A�) överlagrar en an-
nan grav (A11). Kvinnograven tillhör med andra ord 
ett sent skede av kyrkogårdens användningstid. En 
möjlig tolkning av detta är att graven tillhör en tid 
då könssegregeringen inte längre tillämpades. Detta 
skulle i så fall också kunna vara fallet med grav A�. I 
analogi med andra platser i Norden är det rimligt att 
anta att en övergång till familjevis begravning kan ha 
skett under 1200-talet. Den aktuella graven i Björn-
ed har dock inte 14C-daterats.

Om en kyrkobyggnad har funnits på platsen så 
tyder det fragmentariskt bevarade enda skelettet av 
en kvinna norr om den nästan gravtomma ytan och 
de för övrigt få kvinnorna på att könssegregering 
troligen har förekommit i Björned. Vid en utvidg-
ning av schaktet norr om det fyndtomma området 
har emellertid inte några ytterligare skelett hittats. 
Koncentrationen av de omrörda barngravarna fanns 
dessutom inte öster utan i stället väster om den 
fyndtomma ytan. Placeringen av kvinnan i norr och 
koncentrationen av barnen till begravningsplatsens 
västra del talar ändå för en medveten uppdelning av 
gravfältet utifrån individernas kön och ålder även om 
uppdelningen inte strikt följer de mönster för famil-
jeuppdelning som har iakttagits på andra platser.

förändring i de kristna gravarnas riktning

Ytterligare en aspekt av det tidiga kristna gravskicket 
som aktualiseras av utgrävningarna av ”Skelettåkern” 

i Björned är det väderstreck som gravarna anlagts i. 
Det normala under kristen tid har varit att begrava 
den döde på rygg med huvudet i väster, för att på 
den yttersta dagen vända ansiktet mot Kristus i ös-
ter. Gravarna i Björned är emellertid inte anlagda i 
exakt öst-västlig riktning, utan tydligt vridna mot 
västnordväst-östsydöst. Även detta är en företeelse 
som är känd från många medeltida kyrkogårdar. I vis-
sa fall kan man också se att en förändring i gravarnas 
riktning har skett under medeltidens lopp. Anled-
ningen till detta tycks vara att gravarnas riktning har 
anpassats efter kyrkobyggnaden, och när en ny kyrka 
byggdes med en striktare öst-västlig orientering, så 
började man också gräva gravarna i den nya riktning-
en. Ett exempel på detta är den medeltida kyrkogår-
den i Karleby i Västergötland, där en stavkyrka ersat-
tes med en större träkyrka uppförd på en stengrund i 
något avvikande riktning. Gravarna är tydligt orien-
terade efter kyrkornas olika riktningar.�1

Kyrkogården i Västerhus i Jämtland är av intresse i 
detta sammanhang, eftersom undersökningen visade 
att flera gravar låg under själva murarna i stenkyr-
kans västra del. Konsthistorikern Bertil Berthelson 
och osteologen N.-G. Gejvall drog – med stöd av att 
vissa gravar på platsen hade en avvikande riktning 
– slutsatsen att stenkyrkan hade föregåtts av en trä-
kyrka med något avvikande placering och orientering. 
Medeltidsarkeologen Lars Redin har dock ifrågasatt 
denna tolkning och menar att den kristna begrav-
ningsplatsen i sin äldsta fas inte behöver ha haft nå-
gon kyrkobyggnad.�2

�1 Vretemark 1���.
�2 Berthelson 1��2; Gejvall 1��0 s. 12� ff; Redin 2000  
s. 1�1 f. Se även Holm 200� s. 124 ff.

Figur 52. Könsfördel-
ningen i Björned ba-
serad på både osteolo-
giska och molekylärge-
netiska analyser. Vita 
markeringar är män, 
svarta är kvinnor och 
gråa är obestämda. 
Platsen för den even-
tuella kyrkobyggnaden 
är streckad.
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Även i Björned finns några anläggningar som har 
en aning mer öst-västlig riktning än de övriga. Åt-
minstone tre av dessa (A11, A32, A3�) överlagrades 
av yngre gravläggningar. En möjlig tolkning av detta 
är att också denna kyrkogård kan ha haft två skeden 
med en äldre och en yngre kyrkobyggnad som gravar-
na har orienterats efter (alternativt en äldre period 
utan kyrkobyggnad). 

Inger Helene Vibe Müller har med exempel från 
Norge visat att de medeltida stenkyrkorna brukar 
vara mer stramt orienterade i öst-väst än de tidiga-
re kyrkorna.�3 I Björned tycks snarare de äldre gra-
varna vara mer öst-västligt orienterade än de yngre 
och kanske har man överhuvudtaget inte haft någon 
kyrkobyggnad till den äldre fasen. Detta kan i så fall 
jämföras med Västerhus i Jämtland, där Lars Redin 
har noterat ett liknande förhållande.�4

I Kvissle är endast delar av en grav som daterats till 
1200-talets slut eller 1300-talet bevarad i ursprung-
ligt läge. Denna hade överlagrats och delvis förstörts 
i samband med byggandet av en förmodad bogårds-
mur söder om kyrkan. Den ursprungliga riktningen 
är därför svår att bestämma med säkerhet, men tycks 
i stort överensstämma med kyrkans riktning.

de gravlagdas armställningar

Även de gravlagdas armställningar är av intresse att 
studera på medeltida kyrkogårdar, eftersom grav-
skicket i detta avseende har varierat. Ett schema 
för detta har utarbetats av Lars Redin med utgångs-
punkt från den medeltida kyrkogården Lagmanshej-
dan i Skåne.�� En successiv förändring tycks ha skett 
från att gravlägga de döda med armarna utsträckta 
längs sidorna, till att ha händerna allt högre upp på 
den egna kroppen (fig. �3).

Vid Kvissle kapell hade den övre delen av skelet-
tet rubbats så kraftigt i den grav som delvis låg i ur-
sprungligt läge, att armställningen inte kan avgöras. 
Även i Björned är det i många fall svårt eller omöjligt 
att avgöra de gravlagdas ursprungliga armställningar. 
I andra fall har den dödes bägge armar olika place-
ring. De vanligaste armställningarna är variant B där 
den döde har händerna korsade över bäckenet och 
variant C där händerna är lagda i kors över magen 
(fig. �4). Den förstnämnda varianten förekommer i 
sju gravar (varav fyra osäkra), och den senare i sex 
(varav tre osäkra). En individ har händerna korsade 
över bröstet (variant D). Ingen av de gravlagda har 
armarna utsträckta längs kroppssidorna (variant A), 
medan två ligger i hockerställning. Den ena av de 
sistnämnda är ett spädbarn och den andra är en ton-
åring som ligger för sig själv längst i öster.

�3 Müller 1��4 s. 3�.
�4 Redin 2000 s. 1�1 f.
�� Redin 1���.

Armställningarna är emellertid inte alltid ren-
odlade. Två gravar har således en blandning mellan 
armställning B och D, en annan en kombination av 
B och C. I dessa fall brukar man vanligtvis betrakta 
den arm som är högst belägen på kroppen som det ur-
sprungliga läget, eftersom det är mest sannolikt att 
armarna glider nedåt längs kroppen.

Endast i ett par fall av överlagring är det möjligt 
att studera den stratigrafiska relationen mellan gra-
varnas armställningar. A� med en (osäker) armställ-
ning B överlagrar således A11 med armställning B. 
A2 och A3 som är kraftigt skadade, men som san-
nolikt kan hänföras till typ B, överlagrar på samma 
sätt A3� som har en kombination av typ B och C. 
Ytterligare en grav, A32 med kombinationen B och 
D, har överlagrats av en grav med obestämd armställ-
ning (A1�).

Armställningarna bör inte ses som strikt dateran-
de för enskilda gravar, utan som tendenser för olika 
tidsperioder på platser med många gravar. Jakob Ki-
effer-Olsen föreslår i sin studie av gravskicket i det 
medeltida Danmark att armställning A har sin tyngd-
punkt före ca 12�0, armställning B ca 12�0-13�0, 
armställning C 13�0-14�0 och armställning D efter 
14�0. Ålderdomliga former som hockerställning och 
en större variation i armställningarna förekommer 
under 1000-talets första hälft. Orsaken till de för-
ändrade armställningarna är oklara, men kan hänga 
samman med förändringar i den religiösa dödsupp-
fattningen. Från att ha betraktats som en lång sömn i 
väntan på paradiset förändrades synen på döden till 
att bli den direkta inledningen till skärselden.��

Av det stora medeltida gravmaterialet från några 
kyrkogårdar i Lund som studerats av medeltidsar-
keologen Maria Cinthio, framgår att samtliga arm-
ställningar där förekommer redan under perioden 

�� H. Cinthio 1��2 s. 2�; Kieffer-Olsen 1��0, 1��2 s. � ff, 
1��3; Redin 2000 s. 1�4 ff.

Figur 53. Schematisk bild av armställningarnas utveckling 
i gravar under medeltiden.
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��0-10�0/10�0. Hela �4 procent tillhör typ A och 
1� procent typ B under denna period. Armställning 
A var vanligast ännu under perioden ca 1100-1300, 
även om typ B ökade betydligt under perioden sam-
tidigt som typ C började användas mer frekvent. Typ 
D blev vanlig först efter 1300.��

Om utgångspunkt tas i de sydskandinaviska date-
ringarna borde tyngdpunkten i Björneds datering med 
övervägande B- och C-armställningar, en otvetydig 
D-armställning samt helt avsaknad av armställning 
A ligga i 1200- och 1300-talen. Detta styrks dock 
inte av 14C-dateringarna från Björned. Särskilt intres-
sant är att gravar med den ”yngsta” armställningen D 
(A4) respektive kombinationen B/D (A32) represen-
terar två av de äldsta 14C-dateringarna i Björned. De 
två individer som är begravda i hockerställning och 
blandformerna av armställningar borde tala för en 
tidig datering, men representerar samtidigt dels den 
allra äldsta 14C-dateringen (A�), dels en av de allra 
yngsta (A4�). Även om materialet är litet och arm-
ställningstypologin inte bör användas för att datera 
enskilda gravar, så finns uppenbarligen en diskrepans 

�� M. Cinthio 2002 s. 213 ff.

mellan de naturvetenskapliga dateringarna i Björned 
och den generella sydskandinaviska kronologin. 

Denna tendens är intressant att jämföra med ma-
terialet från Västerhus på Frösön i Jämtland. Lars 
Redin har visat att gravarna i Västerhus domineras 
av armställning C (��%), följt av typ B (2�%) och typ 
D (1�%) samt en enstaka typ A. 14C-dateringarna från 
Västerhus daterar platsen till ca 1100-1300, alltså i 
huvudsak samma datering som Björned om vi undan-
tar Björneds äldsta fas. Också i Västerhus tycks alltså 
armställningarna generellt sett ha en äldre datering 
än i Sydskandinavien.��

Vid undersökningar av kyrkogården vid ”Olavskir-
ken” i det medeltida Nidaros (Trondheim) i Norge 
kunde konstateras att 2/3 av armställningarna i den 
äldsta fasen (ca 11�0-11��) utgjordes av typ A och 
1/3 av typ B. Under perioden ca 11��-12�� skedde en 
kraftig förskjutning, så att endast �,3 procent tillhör 
typ A och 21,� procent typ B, medan typ C utgör 
4�,� procent och typ D 23,2 procent. Inte minst den 
höga andelen av typ C och D redan vid denna tid 
är intressant i förhållande till de sydskandinaviska 
dateringarna. I en senare fas (ca 12��-1�00) ökade 
andelen av typ D till 42,� procent på bekostnad av i 
synnerhet typ B (12,3%) och blir lika vanlig som typ 
C (40,4%). Typ A förekom dock fortfarande i denna 
fas (4,�%).��

Den slutsats vi kan dra genom jämförelsen mellan 
gravarna i Björned och andra samtida kyrkogårdar, 
är att den gravläggningspraxis som rådde i Norden 
under medeltiden vad gäller de gravlagdas armställ-
ningar har haft betydande regionala, sociala och kro-
nologiska variationer. Detta resultat stärks av förhål-
landena i Västerhus och Trondheim.

Kistor, kroppslängd och sociala skillnader

Gravskicket på medeltida kyrkogårdar har också 
använts för att studera sociala skillnader i samhäl-
let och hur dessa kommit till uttryck i samband med 
begravningar. Till de aspekter som har lyfts fram i 
detta sammanhang är de gravlagdas kroppslängd 
samt förekomsten av kistor och hur detta avspeglar 
sig i var på kyrkogården individerna har begravts.

Begravningar i träkistor har kunnat konstateras i 
sex säkra och tre förmodade fall i Björned. Dels har 
fragmentariska trärester påträffats längs skelettens 
sidor, dels har förmodade kistspikar hittats i gra-
varna. Av allt att döma har gravläggning skett såväl i 
träkistor som utan kistor. Vad gäller kistornas form 
så har en rektangulär typ konstaterats i ett fall (A24) 
och en trapetzoid i ett säkert (A4) och ett möjligt 
fall (A11). Somliga kistor har varit sammanfogade 

�� Redin 2000 s. 1�4 ff.
�� Christophersen 1��4 s. 104 ff.

Figur 54. Armställningarna hos de gravlagda i Björned 
domineras av typ B och C där händerna är placerade över 
bäckenet respektive magen. Foto: Leif Grundberg.
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med järnspikar, somliga inte. Även vid Kvissle kapell 
hittades såväl i koret och som i långhuset ett fler-
tal spikar som kan härröra från förstörda gravar med 
träkistor.

Som jämförelse kan nämnas den medeltida kyrko-
gården vid ”Olavskirken” i Trondheim, där andelen 
kistbegravningar i den äldsta fasen (ca 11�0-11��) 
utgjordes av �2 procent, i nästa fas (ca 11��-12��) av 
�3 procent, medan den yngsta fasen (ca 12��-1�00) 
inte innehöll en enda kistbegravning. Av de samman-
lagt 142 kistorna kunde fyra typer konstateras. Den 
vanligaste bestod av botten, lock och sidor, dels i en 
rektangulär variant som var vanligast, dels en trapet-
zoid. En annan typ bestod av en botten och ett lock 
som var sammanfogade med långa tränaglar (alltså 
utan sidostycken). I ytterligare en variant vilade den 
döde endast på en planka, och slutligen fanns en va-
riant som endast bestod av en planka som låg ovanpå 
den döde. Endast i tre av de sammanlagt 3�� gravar-
na har den från Sydskandinavien kända företeelsen 
att lägga träkäppar i gravarna förekommit.�0

En jämförelse med de många undersökningarna i 
Lund visar att det där under den äldsta tiden (före 
ca 10�0) fanns en stor variation med olika typer av 
kistbegravningar – trågkistor, stockkistor, delvis ris-
flätade kistor och lösa plankor. Från omkring 10�0 
standardiserades detta till användning av plankkis-
tor med eller utan spik. Efter 1100, då flera kyrkor 
uppfördes i sten, tillkom också sten- och tegelkistor 
på kyrkogårdarna i Lund. Kistor av sten har inte på-
träffats i Björned, och inte heller speciella företeelser 
som träkols- eller kalkbäddar och träkäppar (vanligt-
vis av hassel) som återfinns i somliga gravar i Lund. 
Undersökningar i Sydskandinavien visar också att be-
gravning i träkistor tycks minska under medeltidens 
senare del.�1

Studier av de olika gravtypernas fördelning på 
kyrkogårdarna i Lund visar att det där har skett en 
social uppdelning av de döda. De som begravdes i 
kistor placerades närmast kyrkobyggnaderna, medan 
kistlösa gravar låg ytterst på kyrkogårdarna. Från 
1100-talet skedde också begravningar inuti kyrkorna 
vilket var allra finast, efter 1300 också inuti koret 
(nära altaret). Osteologiska undersökningar visar att 
de som begravdes i eller nära kyrkorna hade bättre 
hälsotillstånd än de som låg ytterst på kyrkogårdar-
na. Anders Andrén betraktar denna sociala skiktning 
som ett led i den kristna hierarkiska rumsordningen, 
där placeringen på kyrkogården var en fråga om kris-
ten (och social) värdighet. En koppling kan göras till 
den så kallade fridslagstiftningen, som innebar att 

�0 Christophersen 1��4 s. �2, 10� ff.
�1 Kieffer-Olsen 1��3 s. 14� ff; Andrén 2000 s. 11 ff;  
M. Cinthio 2002.

straffet för våldsbrott ökade successivt ju närmare 
kyrkan och det heliga altaret man befann sig.�2

Denna sociala hierarki på de medeltida kyrkogår-
darna kunde beläggas redan av N.-G. Gejvall i sam-
band med undersökningarna i Västerhus på Frösön. 
Där har ett tiotal gravar med träkistor konstaterats 
(av sammanlagt 3�4 gravlagda individer), medan 
sjutton gravar innehöll kistspikar. Kistgravarna har 
en tydlig koncentration till kyrkan, vilket har tolkats 
som ett tecken på social uppdelning. Det finns också 
en tendens till att långa och kraftiga individer har 
begravts i eller nära kyrkan.�3

I likhet med könssegregeringen finns föreskrifter 
även om denna sociala indelning i de norska lag-
texterna från äldre medeltid. I fridslagstiftningen 
i Hälsingelagens kyrkobalk framgår att straffet för 
brott ökade successivt ju närmare kyrkan och dess 
heligaste plats brottet begicks, alltifrån hemgården, 
via kyrkvägen, vid kyrkogårdsgränsen, på kyrkogår-
den, i kyrkodörren, vid dopfunten, i ”sånghusdörren”, 
i ”sånghuset” samt slutligen framme vid altaret.�4

Förekomsten av kistor i Björned har markerats i 
figur ��, där också platsen för den eventuella kyrkan 
har markerats. På grund av det relativt begränsade 
området är det svårt att dra några egentliga slut-
satser om huruvida kistorna är vanligare nära den 
förmodade kyrkan. Detsamma gäller de gravlagdas 
kroppslängd. Fyra (av tretton) män har en beräknad 
kroppslängd över 1�0 cm, vilket är en bra bit över 
medelkroppslängden (ca 1�4 cm). Procentuellt är 
antalet individer med denna kroppslängd i Björned 
betydligt större än motsvarande andel i Västerhus i 
Jämtland (� av �3 vuxna män). Vi kan notera att före-
komsten av kistor och hög kroppslängd sammanfaller 
i några fall.

några paralleller till Björned, Kvissle kapell och 
Kyrkesviken

Både Björned och Kvissle kapell kan alltså tolkas som 
gårdskyrkogårdar med en tillhörande egenkyrka, det 
vill säga en kyrka uppförd på privat initiativ. De skiljer 
sig med andra ord vad gäller karaktär och bakgrund 
från de närbelägna sockenkyrkorna i Torsåker och 
Njurunda. Både Björned och Kvissle vittar om social 
och rumslig boplats- och gravläggningskontinuitet 
mellan hednisk och kristen tid. I synnerhet när det 
gäller Kvissle kapell är det uppenbart att religionen 
och stenbyggnaden har varit en viktig maktsymbol 
för det område som under lång tid utgjort en central-

�2 Kieffer-Olsen 1��3 s. 14� ff; Andrén 2000 s. 14 ff, 20, 44.
�3 Gejvall 1��0 s. 110; 1��2 s. 10� f; Redin 2000 s. 1�2; 
Staecker 2001 s. 212 f. med hänvisning till Ahlström 1��4.
�4 Holmbäck & Wessén 1��� s. 2�1 f; Gejvall 1��0; B. Nilsson 
1���; Andrén 2000 s. �; Staecker 2001 s. 224 ff, tab. 4.
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bygd vid Ljungans utlopp. Under 1300-talets början 
framträder i de äldsta skriftliga källorna en situation 
där såväl ärkebiskopen i Uppsala som kungsåren, 
kungamaktens ställföreträdare i Norrland, hade ägo-
intressen i trakten. Även Björned låg i en utpräglad 
centralbygd i Ångermanälvens mynningsområde.

Intressant nog finns även uppgifter om ytterliga-
re en äldre kyrka och kyrkogård på gränsen mellan 
Björneds grannbyar Kärvsta och Hämra, där en stor 
mängd människoben skall ha påträffats i äldre tid. 
Märkligt nog skrevs bynamnet Kärvsta under 1�00-
talet och början av 1�00-talet ”Kirckiestad” eller lik-
nande. Oenighet råder dock om namnets ursprung.��

En annan plats i Ådalen av intresse i samman-
hanget är Nässom i Bjärtrå socken, där ett tiotal 
skelett påträffades på 1�30-talet ca 1�0 meter söder 
om den medeltida kyrkoruinen. Vid en provunder-
sökning som Styresholmsprojektet lät göra i närheten 
av detta område kunde tyvärr inte denna fyndplats 
lokaliseras.��

Även Kyrkesviken i Grundsunda med sin sten-
grund till en mycket liten romanska kyrka med sma-
lare, rakt avslutat kor är förstås av intresse i samman-

hanget. Platsen ligger dock inte i samma centrala läge 
som Kvissle och Björned. Till fynden med kyrklig an-
knytning i Kyrkesviken hör ett fragment av ett rökel-
sekar av brons samt en fingerring av silver med Ave 
Maria-inskription och direkta motsvarigheter från 

�� Högberg 1���; M. Stattin 1�3�; Blomkvist 1��4 s. 2� f;  
B. Nilsson 1��4b.
�� Grundberg 1��2a s. �3.

flera cistercienserkloster i Öster- och Västergötland. 
Kyrkesviken är den nordligaste platsen längs Norr-
landskusten med en säkert belagd romansk kyrkotyp. 
Kyrkan har sannolikt uppförts som en egenkyrka. 
Några gravar har emellertid inte påträffats på plat-
sen som övergavs senast i början av 1300-talet.��

I kapitel 13.2 behandlas de traditioner som utpe-
kar tidigare kyrkplatser i en lång rad socknar i Ånger-
manland och Medelpad. Till dessa hör de undersökta 
platserna i Grundsunda, Torsåker och Njurunda med 
medeltida kyrkoruiner. Det är med andra ord inte 
omöjligt att ytterligare några av sägnerna från an-
dra socknar kan vara knutna till platser med verklig 
kyrklig anknytning, även om berättelserna ofta ut-
görs av stereotypa vandrings- eller förklaringssägner 
som knutits till dessa platser.

Till de närmast motsvarande platserna med egen-
kyrkor på andra håll i mellersta Norrland hör den 
flera gånger tidigare omnämnda kyrkogården i Väs-
terhus i Jämtland. Att också detta varit en egenkyrka 
framgår av att den inte ligger långt från den delvis 
samtida sockenkyrkan på Frösön. Kyrkan omnämns 
i en jordagodsförteckning år 1300. Under 1400-talet 

var gården säte för jämtländska fogdar och kan san-
nolikt knytas till den jämtska frälsesläkten Skånke. 
Gården donerades under 1400-talets senare hälft till 
Uppsala domkyrka. Kyrkan i Västerhus har varit en 
stenkyrka som bestått av ett långhus med smalare kor 
och absid i öster samt ett torn i väster. Långhuset har 
invändigt varit ca �x4,� meter (ca 31m2). Lars Redin 

�� Grundberg 1���, 2002 s. �1 f.

Figur 55. Gravar i Björn-
ed med säkra (svarta) 
och förmodade (gråa) 
träkistor. Platsen för den 
förmodade kyrkobygg-
naden är streckad.
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har omvärderat den tidigare tolkningen att tornet är 
sekundärt och att absiden aldrig blev färdigbyggd, 
och menar att samtliga byggnadsdelar tillhör den 
ursprungliga planlösningen. Redin ifrågasätter också 
om stenkyrkan verkligen föregåtts av en träkyrka, vil-
ket tidigare forskare ansett. Dateringen av kyrkan och 
kyrkogården i Västerhus har diskuterats av ett fler-
tal forskare med stöd såväl i naturvetenskapliga som 
arkeologiska och historiska källor. Historikern Olof 
Holm menar sammanfattningsvis att platsen tagits i 
bruk mellan ca 112� och 12�0, och övergivits mellan 
ca 13�� och 1�00. Sammanlagt kunde 3�4 gravlagda 
individer och sju foster identifieras i samband med 
totalundersökningen 1�4� och 1��1-�2.��

Söker vi oss längre söderut till Uppland så har en 
undersökning nyligen – precis som i Norrland – visat 
att ortnamn och traditioner indikerar förekomsten 
av en lång rad ödelagda kyrkplatser som inte finns 
omnämnda i skriftliga källor.�� Motsvarande exem-
pel finns också från Västergötland där en intressant 
parallell till Björned har som tidigare nämnts under-
sökts i Karleby nära Mariestad. Ortnamn och tradi-
tioner berättade om ett ”kapell” i området, och vid 
undersökningar i en åker under 1��0-talet påträf-
fades stengrunden till en träkyrka med tillhörande 
kyrkogård. Den 11x� meter stora kyrkogrunden som 
antas tillhöra 1100-talets första hälft är uppförd 
över resterna efter en äldre träkyrka som förmodas 
ha anlagts under 1000-talet. Detta var en �x4 me-
ter stor stavkyrka som kunde lokaliseras med hjälp 
av ett gravtomt område och vissa gravars avvikande 
riktning. Spår har också hittats efter vad som tolkas 
vara en klockstapel. Kyrkan övergavs troligen under 
1300-talet. Uppskattningsvis har omkring 1300 gra-
var funnits inom ett 1�00 m2 stort område, varav ett 
sextiotal har undersökts. Flertalet gravar har haft 
träkistor. Den osteologiska analysen visar att kyrko-
gården har varit könssegregerad under den äldre kyr-
kans tid. I närheten av kyrkan har lämningar hittats 
efter bebyggelse som etablerades under �00-talet.100

När det gäller den tidiga dateringen av den san-
nolikt äldsta fasen av kristna gravar i Björned (möj-
ligen före år 1000) hittar vi motsvarigheter i Norge. 
Exempel på sådana förmodat kristna gravplatser som 
har daterats till �00-talet finns bland annat i Nord-
Trøndelag (Hernes i Frosta), i Nordland (Haug på 
Hadseløya) och i Romsdal (Veøya och Villa i Tres-
fjorden).101 I Norge och Trøndelag finns för övrigt en 
tydlig koppling till samhällets stormannaskikt och 

�� Berthelson 1��2; Gejvall 1��0, 1��2; B. Nilsson 1���b s. 
133 ff; Kristina Jonsson 1���; Redin 2000; Holm 200�.
�� Anund et al. 1���.
100 Vretemark 1���; 1���.
101 Solli 1���; Sellevold 2002.

till enskilda centralgårdar.102 De tidiga dateringarna 
av kristna gravplatser i Norge kan jämföras med för-
hållandena i Danmark, där vissa områden har säkra 
kristna inslag från �00-talets mitt och senare hälft, 
medan andra delar förefaller ha kristnats först ett 
stycke in på 1000-talet.103

Vid tolkningen av Medelpads och Ångermanlands 
utveckling kan paralleller dras med Jämtland som 
hade en speciell roll på grund av sitt läge mellan öst 
och väst. Mellanställningen yttrade sig i att Jämtland 
ur världslig synvinkel löd under Norge, men ur kyrk-
ligt hänseende tillhörde ärkestiftet i Uppsala. Stri-
den mellan Uppsala och Nidaros om den så kallade 
Sankt Olofsgärden är belysande i sammanhanget.104 
Historikern Jørn Sandnes har med hänsyn till denna 
tvetydiga ställning påtalat Jämtlands självständiga 
roll i kristningsprocessen och föreslagit att jämtarna 
”kristnade sig själva”.10� Även för Medelpads och Ång-
ermanlands del kan ett sådant synsätt vara fruktbart, 
med tanke på det stora mått av kulturell självstän-
dighet och vida kontaktnät som regionen hade under 
vikingatiden.

Medeltida gravskick, egenkyrkor och norr-
ländsk europeisering

Med kristendomen förändrades den nordiska sam-
hällsordningen i grunden. Undersökningarna i 
Ådalen visar att det förkristna fornskandinaviska 
gravskicket i området i huvudsak övergavs under 
�00-talets slut eller senast i början av 1000-talet. 
Begravningsplatsen i Björned visar att grundläg-
gande religiösa och sociala förändringar skedde vid 
denna tid i det mellannorrländska samhället under 
inflytande från den kristna europeiska kultursfären. 
Den äldsta kristna kultutövningen under 1000- och 
1100-talen knöts till gårdarna där kyrkor och kyrko-
gårdar anlades på privat initiativ. Både Björned och 
Kvissle kapell är exempel på detta. Religionsskiftet 
i kärnbygderna i Medelpad och Ångermanland före-
faller ha skett lika tidigt som i många andra regioner 
i Norden, vilket kan förklaras med de intensiva och 
långväga handelskontakter som dessa bygder hade 
under vikingatiden.

Med ursprungligen kanske hundra gravlagda indi-
vider varav många barn representerar de kristna gra-
varna i Björned en fundamental förändring i förhål-
lande till gravskicket under järnåldern. Det kristna 
gravskicket innebar att samtliga döda på en gård el-
ler inom en familj – både vuxna och barn – begravdes 
i egna gravar inom ett inhägnat område. Individen 

102 Skre 1���; Røskaft 1���.
103 Nielsen 1��1.
104 B. Gustafsson 1���; Lundegårdh 1���.
10� Sandnes 1���.
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betonades starkare och familjemedlemmarna skilj-
des åt genom att män och kvinnor gravlades i olika 
delar av området. Även om Björned haft en speciell 
ställning genom sitt läge i Ådalen, är det troligt att 
kristnandet och förändringen i gravskicket följt lik-
nande mönster på andra platser i regionen. Sedvänjor 
och sociala uttryck i gravskicket såsom varierande 
armställningar och förekomsten av kistor vittnar om 
att mellersta Norrland redan i det äldsta kristna ske-
det ingick i en gemensam nordeuropeisk och nordisk 
tradition. Samtidigt förekom regionala och lokala 
variationer i gravskicket som det finns all anledning 
att uppmärksamma i högre grad än vad som hittills 
gjorts.

Under 1200-talets senare del bröts i Björned den 
starka relationen mellan levande och tidigare släkt-
generationer när gravläggningen av de döda flyttades 
från de gamla heliga platserna vid gårdarna till en 
gemensam sockenkyrka. Begravningen blev en ange-
lägenhet som inte bara berörde den enskilda famil-
jen. Kvissle kapell tycks dock även under resten av 
medeltiden ha spelat en roll som kyrka och begrav-
ningsplats parallellt med sockenkyrkan i Njurunda. 
Även kyrkan i Kyrkesviken vittnar om kyrklig verk-
samhet under 1200-talet som sannolikt var knuten 
till det lilla samhällets funktion som hamn och han-
delsplats.

Med kristendomen och dess trosföreställningar 
blev de norrländska regionerna en del av ett europe-
iskt kristet samhälle.

11.2 socKEnBiLdninG och 
stEnKyrKoByGGandE – oM KyrKLiGt 
saMhäLLsByGGE

Under fornskandinavisk tid, men också under den 
äldsta kristna tiden, utgjorde gården huvudscen för 
det sociala livet i alla livets skeden. Trots att krist-
nandet påverkade samhället i grunden i riktning mot 
en gemensam europeisk kultur blev detta än tydli-
gare i samband med sockenbildningen, då den egna 
gårdens centrala betydelse för den religiösa kulten 
bröts. Ledningen för den religiösa kulten och utövan-
det av de viktiga religiösa högtiderna flyttades till en 
plats som var gemensam för många gårdar i bygden 
– sockenkyrkan. Det gällde alltifrån dop och kon-
firmation till vigsel och begravning. Sockenprästen 
blev den religiöse ledaren och kyrkovallen naturlig 
samlingspunkt även i världsliga sammanhang. Till de 
största omställningarna hörde säkert att de anhöriga 
som tidigare begravts vid gårdens egen begravnings-
plats, nu skulle gravläggas långt ifrån hemstället. 

Socknarna kom därigenom att utgöra viktiga makt-
centra i den medeltida samhällsstrukturen. Men vi 
vet inte så mycket om när och hur socknarna och 

sockenkyrkorna skapades. I detta avsnitt skall därför 
de medeltida socknarna och sockenkyrkorna i Ånger-
manland och Medelpad behandlas. Den kyrkliga or-
ganisationen spelar genom sitt inflytande inom alla 
samhällsområden en central roll för den norrländska 
europeiseringen och de medeltida stenkyrkorna ut-
gör tydliga vittnesbörd om Norrlands integrering i 
den europeiska kulturkretsen.

Kyrkotiondet som ekonomisk förutsättning

En grundläggande fråga som infinner sig när de 
medeltida kyrkornas tillkomst diskuteras är hur 
kyrkobyggandet finansierades. Uppförandet av de 
monumentala stenkyrkorna måste ha varit mycket 
resurskrävande. En ekonomisk förutsättning för en 
systematisk sockenbildning med tillhörande byggan-
de av kyrkor i sten anses därför ha varit införandet av 
tiondeskyldigheten. Detta förefaller ha skett på vissa 
håll i Norden under första halvan av 1100-talet el-
ler något tidigare. Före tiondets införande betalades 
prästernas tjänster med särskilda avgifter.10�

Vad vet vi då om förhållandena i Norrland? Up-
penbarligen tycks införandet av tiondet ha varit för-
knippat med stora problem i denna region. De äldsta 
uppgifterna om kyrklig uppbörd (och därmed orga-
nisation) i Norrland härrör från ärkebiskopens visita-
tionsresa på 11�0- eller 11�0-talet. Om svårigheter-
na att driva in den kyrkliga uppbörden från norrlän-
ningarna vittnar dock ett påvebrev från år 1232 med 
klagomål om att hälsingarna (dvs. norrlänningarna) 
inte fullgjort sin tiondeskyldighet. Till samma tema 
hör två brev från 12�� till de norrländska menighe-
terna, däribland Ångermanland, från ärkebiskop Lars 
respektive Birger Jarl. Breven rör bidrag till Uppsala 
domkyrka som utlovats av norrlänningarna, men som 
uppenbarligen inte blivit uppfyllda. Av ett brev från 
kung Birger Magnusson och ärkebiskop Nils Allesson 
12�� framgår att norrlänningarna knappast bättrat 
sig under de gångna fyrtio åren vad den kyrkliga upp-
börden beträffar.10�

Ännu vid slutet av 1200-talet var det alltså si och 
så med norrlänningarnas erläggande av kyrkotionde. 
Kanske har detta påverkat förutsättningarna för 
sockenbildning och framför allt stenkyrkobyggande 
i Ångermanland och Medelpad.

sockennamn i norr

Vi vet inte med säkerhet hur sockenbildningen gick 
till i Norden, men språkforskaren Stefan Brink har 
med utgångspunkt i sockennamnen konstaterat att 
de regionala skillnaderna vad gäller socknarnas till-

10� Brink 1��4c s. 2�4 ff.
10� Fritz 1��� s. 11� ff; B. Gustafsson 1��� s. 1� ff; Mogren 
2000 s. 10� ff.
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komst har varit stor i Norden. För Norrlands del visar 
han att sockenstrukturen i Hälsingland och Jämtland 
i hög grad utgått ifrån redan befintliga, naturligt av-
gränsade förhistoriska bygder. Brink menar att ini-
tiativet till kyrkobyggandet i dessa trakter antingen 
tagits av någon ledande storman i bygden eller av 
bygdelaget, sannolikt genom ett tingsbeslut. Sock-
narna har här antingen övertagit namnet på bygden 
eller namnet på den centrala plats i bygden där man 
byggde kyrkan. 

Förhållandet är detsamma i Ångermanland, där 
de ursprungliga bygdenamnen är i stor majoritet en-
ligt Brink (tab. 3�). Flertalet av dem är naturnamn. 
Karakteristiska för landskapet är också sockennamn 
med ändelsen ”–rå”, vanligtvis med en inbyggarbe-
teckning eller ett personnamn som förled. Ändelsen 
går troligen tillbaka på ett äldre ”råda” i betydelsen 
’område som X rått över’ och kan enligt Brink jäm-
ställas med ”bygd”. De ångermanländska socknarna 
med namn på ”–rå” är Gudmundrå, Bjärtrå, Vibyg-
gerå, Nordingrå samt Säbrå. Namnet Gudmundrå 
kan tolkas som det område som Gudmund ägt över-
höghet över; det minner alltså om namnet på en forn-
tida hövding i Ångermanland! De tre sistnämnda är 
inbyggarnamn som bör syfta på ’skogsborna’, ’de som 
bor i norr’ respektive ’sjöborna’. Tolkningen av Bjärtrå 
är däremot oklar. Socknarna Nora, Själevad och Styr-
näs skulle kunna vara ursprungliga kyrkplatsnamn, 
vilket innebär att de syftar på den plats där kyrkan 
byggdes. En särställning bland socknarna intar dock 
Torsåker, vars gamla sakrala ägonamn på en central 
samlingsplats i bygden – syftande på en kultåker till-
ägnad guden Tor – övertagits av församlingen i sam-
band med sockenbildningen.10�

Någon liknande analys för socknarna i Medelpad 
har inte gjorts.

De ångermanländska sockennamnen vittnar alltså 
om att man vid sockenbildningen i landskapet till 
stor del har tagit utgångspunkt i redan befintliga 
bygder. Sannolikt betyder detta också att initiativet 
till kyrkobyggandet i socknarna inte har utgått från 
privatpersoner, ett antagande som stärks av att något 
egentligt frälse inte förekom i Norrland under med-
eltiden. Om kyrkobyggande stadgas följande i Häl-
singelagens kyrkobalk från 1300-talets början: ”Alla 
fullsuttna bönder skola göra körslor efter bondetal 
och dagsverken efter antalet vapenföra män.” Symp-
tomatiskt är också att Hälsingelagens kyrkobalk sak-
nar den hänvisning till personer med patronatsrätt 
över kyrkor som återfinns i Upplandslagen, vilken 
till stor del fungerat som dess förlaga.10� Det betyder 
att lagtexten är anpassad efter norrländska förhål-

10� Brink 1��4, 1���c s. 2�1 f, 2�� ff.
10� Holmbäck & Wessén 1��� s. 2�4; Holm 2001.

landen där egenkyrkor uppenbarligen var sällsynta. 
Om detta är riktigt måste platser som Kvissle kapell, 
Kyrkesviken och troligen också Björned betraktas 
som undantag. De tycks ju inte heller ha legat till 
grund för sockenbildningar.

Någon tydlig fingervisning om när socknarna har 
bildats är dock svår att få med hjälp av sockennam-
nen.

skriftliga källor

De äldsta skriftliga källorna om enskilda socknar och 
sockenkyrkor i Norrland härrör först från 1300-ta-
lets början (tab. 3�). Från år 131� härrör en redovis-
ningen av församlingarnas och prästernas bidrag till 
ärkebiskop Olof Björnssons pallielösen (dvs. utgiften 
för hans ämbetsinsignium). Ungefär samtidigt till-
kom en förteckning över det så kallade korstågstion-
det eller sexårsgärden för åren 1314-131� (sannolikt 
ursprungligen upprättad 1314). Från samma tid finns 
också en förteckning över ärkebiskop Olofs fem må-
nader långa visitationsresa i Norrland 131�-1�. För-
teckningarna är bevarade i form av avskrifter gjorda 
år 1344 i Uppsala domkyrkas urkundsbok.110

Den slutsats vi kan dra av de skriftliga källorna är 
att flertalet av socknarna i Medelpad och i södra de-
len av Ångermanland redan var bildade och försedda 

110 Fritz 1��� s. 11� ff; Blomkvist 1���a s. �� ff.

Tabell 35. De ångermanländska medeltids-
socknarnas fördelningen mellan ursprungliga 
bygdenamn respektive kyrkplatsnamn enligt 
Stefan Brink. 

ursprungliga

bygdenamn

ursprungliga

kyrkplatsnamn

Bjärtrå Torsåker

Vibyggerå Själevad (?)

Nordingrå Styrnäs (?)

Säbrå Nora (?)

Gudmundrå

Häggdånger

Ullånger

Boteå

Ytterlännäs

överlännäs

Arnäs

Nätra

Grundsunda

(Styrnäs ?)

Efter Brink 1��4
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med kyrkor och präster vid mitten av 1310-talet.111 
Sockenbildningen tycks med andra ord huvudsakli-
gen ha skett i området senast under 1200-talets se-
nare hälft. Sockenbildningen i Ångermanland fort-
satte dock under 1300-talet och senare. Ed nämns 
första gången 133�, Dal 14��, och ytterligare en rad 
socknar är belagda först under 1�00-talet. Dessa sena 
omnämnanden kan dock bero på det dåliga källäget. 
I norra Ångermanland omnämns endast tre socknar 
i de äldsta längderna från 1300-talets början, näm-
ligen Nätra, Själevad och Grundsunda.112 Även här 
fortsatte församlingsbildandet under 1300-talet; 
Arnäs omnämns 13�4, Sidensjö 13��, Anundsjö 1443 
och Nordmaling 14�0.

Längre norrut redovisas i 1310-talets längder en-
dast Umeå och Bygdeå, varav den sistnämnda bara i 
en av längderna. Först under 1340-talet finns, tack 
vare några tillägg från denna tid i längderna, belägg 
för ytterligare socknar i övre Norrland. Då nämns 
Skellefteå med annexförsamlingen Lövånger samt 
Luleå med annexen Piteå och Torneå.113

Uppbördslängderna ger oss förutom de äldsta 
skriftliga beläggen också en uppfattning om vilken 
ekonomisk bärkraft de olika socknarna hade genom 
de skattetal de taxerades för. Det framgår dock inte 
hur kyrkorna i de olika socknarna såg ut, det vill säga 
om de omnämnda kyrkorna avser de ännu bevarade 
stenkyrkorna eller kanske föregångare byggda av trä. 
Som vi har sett så tycks det också ha varit svårt att 
driva in tiondeuppbörden från socknarna i landska-
pen ännu under 1200-talets senare hälft.

romanska sockenkyrkor med smalare kor

När det gäller dateringen av de äldsta medeltida 
stenkyrkorna i regionen har särskild uppmärksamhet 
riktats mot förekomsten av kyrkor med en romansk 
planlösning med smalare och lägre, rakt avslutat 
kor i öster. Inom Uppsala ärkestift, som Ångerman-
lands och Medelpads prosteri tillhörde, tycks denna 
typ av romanska kyrkor ha uppförts huvudsakligen 
under 1200-talets första hälft, för att från och med 
århundradets senare del i många fall ha byggts om 
till gotiska rektangulära salkyrkor. Ombyggnaderna 
anses ha varit liturgiskt betingad. Anledningen var 
att mässfirandet under tidig medeltid varit en ange-

111 Häggdånger socken redovisades under Medelpads prosteri 
i dessa längder, men överfördes senare till Ångermanland. 
Huruvida det är Multrå och/eller Ed som var annex under 
Sollefteå är oklart. Annexet under Nordingrå avser sannolikt 
Ullånger som var egen socken 131�, men som saknas i 
sexårsgärden. Den plats som skrivs ”Froghi” i visitationslängden 
131� kan möjligen vara en felskrivning för Skog (Blomkvist 1���a 
s. �� ff).
112 Se t.ex. Grundberg 1���.
113 Wallerström 1���a, s. �2 ff.

Tabell 36. Redovisade socknar för Medelpads och Ångermanlands 
prosteri i uppbördslängden för 1316 års pallielösen, i uppbördslängden 
för sexårsgärden (Vienne- eller korstågstionden) 1314-131�, samt i 
131� års visitationslängd. (Uppgifter i mark och örtug är omräknade 
till öre). Ordningsföljden utgår från 1316 års längd.

1316 1314-1319 1319
pastorat prästen Kyrkan taxering annex

Medelpad

Skön 24 öre 12 öre 8 öre x x

Tuna 16 öre 8 öre 6 öre x x

Torp 16 öre 8 öre 6 öre x

Borgsjö 12 öre 6 öre 4 öre x x

Stöde 8 öre 4 öre 4 öre x

Njurunda 4 öre 2 öre 4 öre x

Liden 4 öre 2 öre 3 öre x

Indal 4 öre 2 öre 3 öre

Ljustorp 3 öre 2 öre 4 öre

Hässjö 12 öre 6 öre 3 öre x x

Selånger 12 öre 6 öre 4 öre x

Häggdånger 4 öre 2 öre 2 öre

ångermanland

Sollefteå 24 öre 12 öre 10 1/3 öre x x

Nora 24 öre 12 öre 10 1/3 öre x

Nordingrå 24 öre 12 öre 12 öre x x

Nätra 24 öre 12 öre 10 öre

Själevad 24 öre 12 öre 12 öre

Umeå 24 öre 12 öre 10 öre

ramsele 16 öre 8 öre 6 öre x

(Ådals-)Liden 16 öre 8 öre 6 öre

Långsele 16 öre 8 öre 6 öre x

resele 16 öre 8 öre 6 öre x

(över-)Lännäs 16 öre 8 öre 6 öre

Styrnäs 16 öre 8 öre 6 öre

Vibyggerå 16 öre 8 öre 6 öre

Torsåker 8 öre 4 öre 4 öre x

(Ytter-)Lännäs 8 öre 4 öre 4 öre

Grundsunda 8 öre 4 öre 4 öre

Ullånger 8 öre 4 öre         -

Bjärtrå 8 öre 4 öre 4 öre

Säbrå 16 öre 4 öre 4 öre x?

Gudmundrå 8 öre 4 öre 4 öre

Boteå (-) (-) 4 öre x

Källa: Friberg 1�51; Blomkvist 1�86; Fritz 1�86
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lägenhet endast för prästen, som utförde ritualerna 
i det avskilda, heliga koret. Vid slutet av 1200-talet 
förändrades liturgin till att bli stämningsfulla ce-
remonier, där i synnerhet upphöjandet av hostian 
(det invigda nattvardsbrödet) skulle beskådas av 
hela församlingen. Detta var inte möjligt i de äldre 
kyrkobyggnaderna på grund av de mycket smala tri-
umfbågsöppningarna, vilket ledde till förändringar i 
kyrkoarkitekturen.114

De undersökningar som har genomförts visar att 
åtskilliga av kyrkorna i Ångermanland och Medelpad 
i sin äldsta fas har bestått av en sådan romansk plan-
typ med smalare, rakt avslutat kor i öster (tab. 3�). 
Åtskilliga av dessa kor är arkeologiskt dokumentera-
de, medan andra är kända genom äldre avbildningar 
eller beskrivningar. Minst tio kyrkor i Ångermanland 
kan således med säkerhet sägas ha till tillhört denna 
grupp, nämligen Anundsjö, Boteå, Gudmundrå, Kyr-
kesviken (i Grundsunda), Nordingrå, Själevad, Sol-
lefteå, Styrnäs, Torsåker samt Ytterlännäs, möjligen 
även Nordmaling. Konsthistorikern Bertil Berthelson 
daterar samtliga ångermanländska kyrkor med sma-
lare, rakslutet kor till 1200-talet; de äldsta till tiden 
omkring år 1200. Ann Catherine Bonnier menar att 
sannolikt inte någon av de norrländska stenkyrkorna 
uppfördes före 1200-talets början.11� 

Dateringen till tidigt 1200-tal stöds av myntfynd 
från i första hand ruinerna i Gudmundrå och Nord-
ingrå samt kyrkan i Torsåker. Myntfynden behandlas 
närmare i kapitel 11.3.

Ingen kyrka i Ångermanland har fram till idag 
bevarat sin romanska karaktär med smalare rakslu-
tet kor. Undersökningarna visar istället att planlös-
ningarna i flera av kyrkorna har förändrats i flera 
omgångar. Förutom breddning och höjning av koren 
har också långhusen förlängts och/eller breddats och 
tillbyggnader av sakristia och vapenhus skett under 
medeltidens lopp. I många fall är det dock svårt att 
avgöra när dessa förändringar har skett och om de har 
följt någon från början fastslagen plan. Till de medel-
tida kyrkor eller kyrkoruiner som vid undersökning-
ar visat sig sakna ett äldre skede med smalare kor 
hör Nätra och Ådals-Liden, samt förmodligen också 
Bjärtrå och Arnäs. Självfallet är det dock möjligt att 
även dessa socknar har haft romanska kyrkor, men i 
så fall på annan plats än den undersökta kyrkan.

I Medelpad är smalare romanska kor kända från 
Attmar, Stöde, Alnö, Tuna, Selånger, Njurunda, 
Kvissle kapell (i Njurunda) samt Skön. Alnö gamla 
kyrka är den enda bevarade medeltida kyrkan i Väs-

114 Grundberg 1��2b; Nilsén 1��1 s. 3� ff, �� ff, 21�; Bonnier 
1��� s. 10� ff.
11� Berthelson 1�3� s. 23, 1��3; Hellman 1��� s. �; Grundberg 
1��2b, 1���, 1���; Bonnier 1��� s. 11�, 1��� s. 1�1.

ternorrland som har kvar sin romanska utformning 
med ett smalare kor.

Som jämförelse kan nämnas att nio kyrkor i Jämt-
land kan hänföras till gruppen med smalare, rakslu-
tet kor. Dessutom förekommer absider i två fall i 
detta landskap. Dendrokronologiska undersökningar 
visar att flera kyrkor har anlagts under senare delen 
av 1100-talet. Historikern Olof Holm menar att de 
medeltida sockenkyrkorna i Jämtland, Hälsingland 
och Medelpad i hög grad har tillkommit på initiativ 
och bekostnad av bygdelag eller sockenkollektiv och 
att tornen i dessa landskap snarare är uttryck för oli-
ka ekonomiska förutsättningar och bygderivalitet.11�

Kyrkor med torn

Till de tidigaste kyrkorna i landskapen räknas några 
av de tornförsedda medeltidskyrkorna. Genom före-
komsten av torn är dessa kyrkor av särskilt intresse 
för centralplatsdiskussionen. Kyrktorn var nämligen 
symboler för kyrklig, världslig eller ekonomisk status 

11� Olsson 1���; Almqvist 2002 s. 2� f; Holm 2001, 200�  
s. 12� ff.

Tabell 37. Kyrkor i Medelpad och Ångermanland med skriftligt eller 
arkeologiskt dokumenterade romanska, smalare rakslutna kor.

socken Myntdatering Kommentar

Medelpad

Alnö
dendro 1280-tal 
(sekundärt)

Attmar

Kvissle kapell (Njurunda) 1200-talets början

Njurunda 1200-talets början sekundärt västtorn

Selånger sekundärt västtorn

Skön sekundära(?) torn

Stöde

Tuna

ångermanland

Anundsjö gamla

Boteå

Kyrkesviken (Grundsunda) (1220-tal)
mynten avser 
boplatsfynd

Gudmundrå ca 1200

Nordingrå ca 1200

Nordmaling?

Själevad

Sollefteå

Styrnäs sekundära(?) torn

Torsåker ca 1200

Ytterlännäs
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under medeltiden. Inom Uppsala ärkestift verkar 
torn således ha varit förbehållna tre kategorier av 
kyrkor under medeltiden; kyrkor knutna till proste-
risäten, kyrkor knutna till kungsgårdar samt egenkyr-
kor vid ”stormannagårdar”.11� Medan endast en med-
eltida kyrka i Ångermanland har varit försedd med 
torn – klövsadelkyrkan i Styrnäs – är tre tornförsed-
da kyrkor från medeltiden kända i Medelpad – Skön, 
Selånger och Njurunda. Dessa kyrkor och platser har 
med andra ord haft en speciell ställning som central-
platser i respektive landskap under medeltiden. 

Konsthistorikern Ann Catherine Bonnier menar 
att de tornförsedda medeltidskyrkorna i Norrland 
sannolikt har ”sin bakgrund i speciella liturgiska,  
ideologiska och praktiska behov” där tornen i kyrkor-
na utgjort formella maktsymboler. Även medeltids-
arkeologen Mats Mogren betraktar de norrländska 
tornkyrkorna som maktmanifestationer, men konsta-
terar som en sammanfattning av senare tids forsk-
ning att de så kallade ”försvarskyrkorna” liknande de 
i Styrnäs och Skön knappast har haft någon fortifika-
torisk funktion. Inte heller går det enligt Mogren att 
se något generellt och tydligt samband mellan kungs-
gårdar och tornförsedda kyrkor i Norrland.11� 

Kyrkorna i Styrnäs och Skön som bägge revs vid 
mitten av 1�00-talet är endast kända genom avbild-
ningar och beskrivningar, medan kyrkorna i Selånger 
och Njurunda är bevarade som ruiner. Inget medel-
tida kyrktorn är med andra ord bevarat i Västernorr-
land.

Kyrkliga inventarier från äldre medeltid

Förutom de skriftliga källorna och de arkeologiska 
undersökningarna kan även de kyrkliga inventari-
erna bidra till kunskapen om kyrkornas historia. 
Metoden måste dock användas med försiktighet, 
eftersom inventarierna kan ha sålts eller skänkts 
mellan församlingarna. Flera av de tidigmedeltida 
föremålen har också förändrats eller omarbetats 
under ett senare skede av medeltiden. Av särskilt 
intresse i sammanhanget är dopfuntarna, eftersom 
dessa tillhört de största och allra viktigaste fasta in-
ventarierna i en sockenkyrka. Även triumfkrucifix, 
madonnabilder och bilder av kyrkans skyddshelgon 
torde dock i allmänhet ha förvärvats redan inför kyr-
koinvigningen.11�

Någon fullständig analys av de kyrkliga inventa-
rierna från medeltiden i Ångermanland och Medel-
pad har inte gjorts, men en enkel sammanställning 

11� Bonnier 1��4, 1���.
11� Bonnier 1��4, 1���; Mogren 2000 s. 1�� f, 21� f.
11� Bonnier 1��� s. 130 f, 1���; Grundberg 1��2b. Om 
senmedeltida förändringar av äldre kyrkliga inventarier, se 
Tångeberg 1��� s. 30� ff.

av dopfuntarna visar att 1200-talsfuntar härrör från 
ett tiotal socknar (tab. 3�).120

Den gotländska 1200-talsfunten från Stöde är ett 
intressant fall som det finns anledning att kommen-
tera. Med tanke på att församlingen är omnämnd re-
dan på 1310-talet och flera träskulpturer som tillhör 
kyrkan härrör från 1200-talet – däribland en Sankt 
Olofsskulptur från samma tid som dopfunten (ca 
122�-12�0) – är kyrkans innehav av en tidig 1200-
talsfunt inte särskilt anmärkningsvärt. Från just Stö-
de kyrka kommer emellertid en av landets mycket få 
bevarade senmedeltida räkenskapsböcker. Den fördes 
under åren 1�01-1�34, och redovisar 1�22 en utgift 
om fem mark ”for fwnttdhyn”. Summan motsvarar 
ungefär kyrkans årliga utgift för vax och rökelse och 
är blott en bråkdel av kostnaden för andra inventa-
rier som omnämns. Det finns också en tradition som 
upptecknades redan på 1�00-talet om att dopfunten 
skänkts till kyrkan under senmedeltiden. Detta har 
av några forskare tolkats som att 1200-talsfunten 
förvärvats av kyrkan först 1�22.121

Även om enskilda dopfuntar och andra inventarier 
kan ha sålts mellan olika kyrkor under senmedeltiden, 
är tendensen ändå tydlig genom mängden föremål 
och den stora spridningen i landskapen. Än tydligare 
blir detta om övriga kyrkoinventarier som dateras till 
tiden före 1300-talet studeras. En genomgång visar 
att sådana föremål är kända från ett tiotal socknar 
och nästan uteslutande tillhör 1200-talet (tab. 3�). 
Förutom madonnor och andra skulpturer rör det sig 
om alltifrån processionskrucifix och liturgiska skrif-
ter till rökelsekar och relikskrin. Ett föremål som 
förtjänar särskild uppmärksamhet härrör från Dals 
kyrka, som tidigare utgjort annex till Torsåker. Det 
rör sig om en av de mycket få välbevarade textilierna 
i Norden från tidig medeltid, som numera förvaras 
på Historiska museet i Stockholm. Den består av en 
röd 10� centimeter lång vävd yllelist i soumakteknik 
med fåglar och korsfigurer. Den är troligen tillverkad 
under 1100- eller 1200-talet och kan ursprungligen 
ha tillhört en liturgisk dräkt.122 Ett annat märkligt 
föremål är den dörring i form av ett lejonansikte som 
sitter på den med senmedeltida järnsmide försedda 
romanska långhusdörren i Ytterlännäs gamla kyrka. 
Ringen härrör sannolikt från 1100-talet (se bokens 
omslag). 

Om vi särskilt studerar de socknar som inte ut-
tryckligen omnämns i de kyrkliga uppbördslängder-
na på 1310-talet, kan vi konstatera att även flera av 

120 De medeltida dopfuntarna i Norrland har bl.a. behandlats 
av Roosval 1�14; Cornell 1�1� s. 123 ff; Sandin 1���.
121 MÄU 121; Cornell 1�1�b; Cornell & Rappe 1�3� s. 34� ff; 
Sandin 1��� s. 1� f.
122 Grenander Nyberg 1��0; Franzén & Nockert 1��2 s. �0 f, 
10�.
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dessa kyrkor äger eller har ägt inventarier av ansenlig 
ålder (1100- och 1200-tal) (tab. 40). Som ett exem-
pel kan Skog nämnas (skriftligt belagd 14��), som 
har en dopfunt från tidigt 1300-tal. Detta kan jäm-
föras med uppgiften i 131� års visitationslängd, som 
möjligen kan avse Skog socken. Även kyrkorna i Dal 
och Arnäs har dopfuntar från 1300-talet. Ett flertal 
nattvardskärl av silver kan vidare med stor säker-
het hänföras till 1320-1330-talen, exempelvis från  
Helgum (belagd 1�3�) och Sidensjö (belagd 13��). 
En dylik kalk härrör även från Torsåker kyrka, som 
dessutom har en madonna från sent 1200-tal i sin 
ägo (fig. ��).123

Vilka slutsatser kan vi då dra om sockenbildning-
en i norr av de medeltida inventarierna från kyrkorna 
i Ångermanland och Medelpad? Dateringen av de 
äldsta inventarierna tyder på att 1200-talet har ut-
gjort den huvudsakliga perioden för anskaffande av 
kyrkliga inventarier till sockenkyrkorna. Detta sam-
manfaller sannolikt med sockenbildningen, men det 
säger ingenting om huruvida de kyrkor som inreddes 
var uppförda av trä eller av sten och därmed iden-
tiska med de nutida kyrkorna. Av framför allt dop-
funtarnas datering kan dock konstateras att socken-

123 Grundberg 1��2b.

bildningen i hög grad tycks ha skett vid mitten av 
1200-talet. 124

senmedeltida stjärnvalv

Karakteristiskt för många av de bevarade medeltida 
sockenkyrkorna längs Norrlandskusten är deras tak-
valv. Under äldre medeltid saknade många kyrkor i 
Norden innertak så att takstolarna var helt öppna 
från kyrkorummet sett, medan andra hade innertak 
av trä. Somliga kyrkor förseddes redan tidigt med 
så kallade tunnvalv av sten och med tiden slogs – i 
synnerhet i landets södra del – kryssvalv av tegel i 
många kyrkor. Under 1400-talet introducerades det 
så kallade stjärnvalvet, vars ribbor bildar mer eller 
mindre komplicerade stjärnformer i många varian-
ter. En av fördelarna med stenvalv var naturligtvis 
den ökade brandsäkerheten, men valvslagningen var 
framför allt ett viktigt led i det man brukar kalla för 
”gotiseringen” av de medeltida kyrkorna som har stu-
derats av medeltidsarkeologen Jes Wienberg. Stjärn-
valvens utformning förklaras med att stjärnformen 
förutom det rent estetiskt dekorativa inslaget var 
lämplig ur tektonisk synvinkel, samtidigt som den 
var en betydelsefull symbol i den kyrkliga ikonogra-

124 Bonnier 1��� s. 1��.

socken 1100-tal 1200-tal 1300-tal 1400-tal Kommentar

Medelpad

Alnö x furu, dendro ca 1220

Attmar x fragment, ca 1250

Njurunda x fragment

Selånger x ca 1200-1225, ”Calcarius”

Skön x? gotländsk?/norsk?

Stöde x ca 1220-1250, ”Calcarius”

Torp x ca 1190-1225, ”Sighraf”

Tuna x dofpuntslock

ångermanland

Arnäs x fragment

Boteå x ca 1500, uppländsk?

Dal x tidigt 1300-tal

Gudmundrå x ca 1275, norsk?

Häggdånger x

Nora x ca 1220-1250, ”Calcarius”

Nordingrå x ca 1250

Skog x ca 1300

Ytterlännäs x?

Tabell 38. Datering av med-
eltida dopfuntar från socken-
kyrkor i Medelpad och Ång-
ermanland.
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fin. Säkerligen har det också varit av betydelse ur sta-
tussynpunkt att ha ett påkostat stjärnvalv. Vanligtvis 
förstärktes valvens dekorativa och religiösa budskap 
av färgrika kalkmålningar.12�

Till de äldsta exemplen på stjärnvalv i Sverige hör 
valven i Vadstena klosterkyrka som slogs omkring år 
1420. Den vanligaste stjärnvalvstypen i landet har 
dessa som förebild och kallas därför för Vadstena-
stjärnor. Stjärnvalven är annars särskilt vanliga inom 
Uppsala ärkestift och tycks huvudsakligen ha till-
kommit under ärkebiskop Jakob Ulfssons ämbetstid 
(14��-1�1�), vilket till stor del även sammanfaller 
med Sten Sture den äldres tid som riksföreståndare 
(14�0-��, 1�01-03). Dessa senmedeltida stjärnvalv, 
slagna under perioden ca 1420-1�20, har studerats i 
en avhandling i konstvetenskap av Ann Mari Karls-
son. Av hennes inventering framgår att sådana valv 
är särskilt vanliga i Mellansverige, med en tyngd-
punkten i mälarlandskapen Uppland, Södermanland 
och Västmanland, men många stjärnvalv finns även i 

12� A. M. Karlsson 1��� s. 1� ff; Wienberg 1��3 s. 44 ff; Ullén 
1��� s. 11�.

Egentliga Finland och Nyland. Av ca 2�0 kyrkor med 
senmedeltida stjärnvalv i Sverige finns 1�2 i Upp-
land. I förhållande till antalet medeltida kyrkor är 
andelen stjärnvalv mycket stor också i Dalarna och 
längs Norrlandskusten. Valvtypen saknas helt eller 
förekommer endast i enstaka fall i götalandskapen 
inklusive Öland och Gotland, vilket anses bero på att 
dessa områdens kyrkor fått kryssvalv innan stjärn-
valvstekniken blivit allmän.12�

12� A. M. Karlsson 1��� s. 13 ff, 31 f, 3�, karta 3, �.

Tabell 3�. Övriga medeltida kyrkoinventarier från perio-
den före 1300-talets början från kyrkor i Medelpad och 
Ångermanland (inklusive arkeologiska fynd).

socken 1100-talet 1200-talet

Medelpad

Alnö skulptur

Haverö skulptur

Holm madonna

Hässjö skulptur

Liden krucifix

Ljustorp skulptur

Njurunda krucifix, madonna

Stöde skulptur

Torp skulptur i skåp

Tuna emaljerad platta

Tynderö rökelsekar

ångermanland

Anundsjö skulptur

Arnäs messale

Dal vävd list

Edsele triumfkrucifix
processionskors, 
madonna

Fjällsjö madonna
Grundsunda
(Kyrkesviken)

rökelsekar

junsele processionskors

Nordingrå processionskors

Själevad madonna

Skog madonna

Styrnäs gravhäll*

Torsåker madonna

Ullånger relikskrin

Ytterlännäs dörring (?)

Ådals-Liden
madonna, 
skulptur, krucifix

* ej bevarad

Figur 56. I Torsåkers kyrka i Ångermanland finns denna 
madonnaskulptur som dateras till 1200-talets senare del. 
Foto: Leif Grundberg.
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Av arton bevarade ångermanländska medeltids-
kyrkor visar sig inte mindre än elva vara försedda 
med senmedeltida stjärnvalv. Förutom i Boteå finns 
de i kyrkorna i Anundsjö, Dal, Grundsunda, Siden-
sjö, Skog, Sånga, Torsåker, Ullånger, Ytterlännäs och 
Överlännäs. I Medelpad finns stjärnvalv endast i Alnö 
gamla kyrka, men ruiner och rivna kyrkor (som är 
vanliga i Medelpad) ingår inte i Karlssons undersök-
ning. Med tanke på att Jämtland trots sin världsliga 
koppling till Norge under hela medeltiden tillhörde 
Uppsala ärkestift, är det anmärkningsvärt att inte 
någon av de sjutton medeltida kyrkorna i landskapet 
har något stjärnvalv. Detta är särskilt märkligt efter-
som kontakten mellan Jämtland och Ångermanland 
annars anses ha varit omfattande.12�

Likheten mellan valven i grannkyrkorna Boteå och 
Sånga i Ådalen tyder på att de har murats av sam-
me mästare eller under direkt inflytande från var-
andra. En Hälsingtunastjärna liknande den i Sånga 
finns också över koret i Grundsunda kyrka i norra 
Ångermanland, och en Rasbostjärna liknande den i 
Boteå återfinns över den nuvarande korsmitten i den 
kraftigt ombyggda kyrkan i Ullånger, där dock vissa 
tveksamheter råder om valvets ålder.12�

En av de ytterst få skriftliga uppgifterna om med-
eltida valvslagning härrör från Stöde socken i Med-
elpad, vars ovanliga räkenskapsbok från 1�00-talets 
början under år 1�14 upptar en utgift om 40 mark 
”fför hvalwydh”.12� Denna utgift motsvarade unge-
fär kyrkans totala intäkter under tre års tid. Åtta år 
efter valvslagningen, 1�22, erlade man hela 43 mark 
”for Kyrchenness maalnyngh”, det vill säga för mål-
ning av kyrkan. Tyvärr revs kyrkan redan på 1��0-
talet, vilket gör att vi inte med säkerhet vet vilken 
valvtyp det var fråga om och hur målningarna såg ut. 
Några liknande skriftliga uppgifter har vi inte från 
Ångermanland, bortsett från att en ”Knut Muremäs-
tare” ”af Angermannaland” omnämns i Stockholms 
stads tänkeböcker (domböcker) på 1�20-talet.130

Trots att tidpunkten för stjärnvalvens tillkomst 
grovt kan bestämmas till 1400-talets andra hälft och 
1�00-talets början vet vi därför ännu ganska litet om 
valvslagningens historia. Slogs alla valven i en och 
samma kyrka samtidigt, slogs valven i flera närliggan-
de kyrkor i en följd, kan de olika stjärnvalvstyperna 
skiljas åt kronologiskt, spreds valvtyperna succesivt 
från ett centrum ut till omgivande bygder, gjorde 
man andra ombyggnader av kyrkorna i samband med 
valvslagningen, eller är valven och kyrkorna till och 
med byggda vid ett och samma tillfälle? 

12� A. M. Karlsson 1��� s. ��, karta �.
12� A. M. Karlsson 1��� s. �0 f, �3, ��, �� ff, karta 4.
12� MÄU 121; Cornell 1�1�b s. ��, 10�; Wienberg 1��3 s. 12�.
130 Nordlander 1�0� s. 44 f, 4�.

Det är i detta sammanhang som de nya byggnads-
arkeologiska och dendrokronologiska undersökning-
arna av de medeltida kyrkorna i Boteå, Grundsunda 
och Alnö skall ses. Undersökningarna visar att många 
av de bevarade medeltida kyrkorna i landskapen i sin 
nuvarande form huvudsakligen uppfördes just under 
senare hälften av 1400-talet och att valvslagningen 
därmed tillhör ett tidigt skede i byggnadernas his-
toria.

senmedeltida sockenkyrkor, ekonomi och 
status

Resultatet från de byggnadsarkeologiska kyrkoun-
dersökningarna väcker inte minst många intressanta 
frågor kring bygdernas ekonomi och folkmängd. Ju 
mer man studerar kyrkornas byggnadsdetaljer, ju mer 
inser man vilken enorm betydelse själva byggnadsar-
betena måste ha haft i bygden, såväl ekonomiskt som 
kulturellt och socialt. Det krävdes omfattande kun-
skap, arbetskraft, kommunikationer och material för 
att år efter år driva den byggnadshytta det var fråga 
om. Och det var inte bara en kyrka som skulle reno-
veras; ångermanlänningen Knut Muremästare hade 
tydligen arbete ännu flera decennier efter valvslag-
ningen i Boteå och Grundsunda.

Utan tvekan har socknarnas ekonomi haft stor be-
tydelse för så omfattande byggnadsarbeten som ut-
vidgning eller nybyggnation av kyrkorna, valvslagning 
och kalkmålning. Sådana insatser klarades emeller-
tid knappast av endast genom tiondeinkomster från 
den egna församlingen och eventuell avkastning från 
jordegendomar, utan krävde också offerpenningar 
och betydande testamentsgåvor från privatpersoner. 
De medel som var avsedda för kyrkobyggnadens upp-
förande, underhåll, inventarier och liturgiska till-
behör (t.ex. vax, vin och rökelse) kallades ”fabrica” 
(”byggnad”) och var avskild från prästens underhåll 
(”mensa”).131 För Boteå pastorats vidkommande kan 
man fråga sig vilken ekonomisk betydelse offerkällan 
i Sånga kyrka kan ha haft genom offergåvor i samband 
med en omfattande vallfart. Att pilgrimer besökt 
kyrkan under senmedeltiden framgår med önskvärd 
tydlighet av det pilgrimsmärke från Trondheim da-
terat till omkring år 1�00 som påträffats instoppat i 
kyrkans förnämliga altarskåp.132 I vilken utsträckning 
ärkestiftet genom exempelvis kollektmedel kan ha 
bidragit ekonomiskt vid de omfattande byggnadsar-
betena är också oklart.

Under samma period av senmedeltiden som flera 
stenkyrkor byggdes, valv slogs och kalkmålningar ut-
fördes införskaffades också en mängd inventarier i 

131 Dahlbäck 1��1; Wienberg 1��3 s. 12� ff, 144; jfr J. Svanberg 
1��3 s. 3� ff.
132 L. Andersson 1��� s. 43 ff.
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form av skulpturer och andra föremål. Dessa konstfö-
remål, däribland högklassiga verk såväl i form av im-
portarbeten som åtskilliga arbeten från Haaken Gul-
lesons norrländska verkstad från 1�00-talets början, 
ska inte behandlas närmare här. Av räkenskapsboken 
från Stöde kyrka vet vi dock att man 1�1� hade en 
utgift om �0 mark för en korkåpa, 1�21 erlade man 
2� mark för en S:t Georgsbild och 1�2� 2� mark för 
en S:t Annabild.133

En särskild tankeställare får man om man sätter 
in de senmedeltida kyrkoarbetena i ett bebyggelse-
historiskt perspektiv. Hur stor folkmängd eller an-
talet besuttna bönder som fanns i respektive socken 
under medeltiden i Ångermanland och Medelpad 
vet vi tyvärr inte, och det är därför svårt att avgö-
ra hur ekonomiskt starka socknarna egentligen var. 
Frågan är emellertid viktig för att rätt kunna tolka 

133 MÄU 121.

bakgrunden till de många och tätt liggande medel-
tida sockenkyrkorna av sten som uppfördes i regio-
nen. När den äldsta bevarande skattelängderna över 
landskapen upprättades 1�3�, blott någon generation 
efter de omfattande kyrkobyggnationerna, var näm-
ligen socknarna/skeppslagen nästan ofattbart små. 
Skatten kallas ”Gärder och Hjälper” och uttogs för 
att finansiera kriget mot Lybeck. Sammanlagt redo-
visas nära 2000 personer i Ångermanland och ca ��0 
i Medelpad (tab. 41).

Av skattelängden framgår att Boteå hade 30 bön-
der och 3 landbor och därmed faktiskt tillhörde en 
av de större socknarna i Ådalen, vilket också Styrnäs 
gjorde som hade 31 bönder, � landbor och � ”hus-
arma”. Än märkligare är det därför att socknar som 
Sånga med endast två byar och � bönder eller Över-
lännäs med blott 11 skattande bönder år 1�3� bara 
några decennier tidigare kunde ha råd och möjlighet 
att utvidga sina kyrkor, slå avancerade valv och inför-

äldsta belägg

äldsta inventarier

socken föremål 1100-
tal

1200-
tal

1300-
tal

1400-
tal

Medelpad

Alnö ca 1320?, 1488
dopfunt, 
skulptur

x

Attmar 1425 dopfunt x

Haverö 1366 skulptur x

Holm 1480 madonna x

Sättna 1485 triumfkrucifix x

Timrå 1513 skulpturer (x)

ångermanland

Anundsjö 1443 skulptur x

Arnäs 1374 messale x

Dal 1488 vävd list x

Ed 1337 rökelsekar x

Edsele 1535 triumfkrucifix x

Fjällsjö 1535 madonna x

Helgum 1535 kalk x

Högsjö 1507?, 1535

junsele 1531 x

Multrå 1535

Nordmaling 1480

Sidensjö 1386 patén x

Skog 1535 madonna x

Stigsjö 1542 kalk, mässhake x

Sånga 1303?, 1535
madonna, 
patén

x

Tabell 40. Äldsta 
belägg för och date-
rade inventarier från 
medeltida socknar i 
Medelpad och Ånger-
manland som inte ut-
tryckligen omnämns i 
längderna från 1310-
talet.
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skaffa dyrbara inventarier. Andra socknar i Ådalen 
med påfallande få bönder 1�3� var Långsele och Ed 
med 10 och Edsele med bara � skattedragare. Grund-
sunda hade �� skattskyldiga bönder 1�3�. I Medel-
pad var Holm, Sättna och Haverö minst med �, 1� 
respektive 1� bönder. Jakob Ulfssons tid var visser-
ligen en förhållandevis gynnsam och fredlig period, 
men kan folkmängden verkligen ha sjunkit så dras-
tiskt fram till 1�3� eller finns det måhända någon 
annan förklaring? Och kunde de verkligen bekosta 
uppförandet av egna sockenkyrkor av sten ytterligare 
2-300 år tidigare?134

Om nu den breda ekonomiska basen i försam-
lingarna var förhållandevis mager, måste alltså de 
omfattande senmedeltida ombyggnationerna och 
valvslagningen förklaras på något annat sätt. Vad 
som särskilt tarvar en förklaring när det gäller den 
undersökta kyrkan i Boteå är denna byggnads spe-
ciella utformning med ett sidokapell och en märk-
lig sakristian i öster. Sakristior öster om koret är 
mycket ovanliga, men flera numera försvunna så-
dana är kända från Hälsingland. Även västportaler 
är förhållandevis ovanliga under medeltiden, varav 
flera exempel dock finns från Uppland. Likaså är 
kapellet ovanligt och för ångermanländska förhål-
lande unikt, men flera liknande numera rivna kapell 
(som dock varit fristående från vapenhuset) har av 
äldre avbildningar att döma funnits i Hälsingland.13� 
Närmast till hands som förklaring till dessa egenheter 
står då antingen ett ”stormannainflytande” eller att 
Boteå haft en högre kyrklig status. Under 1400-talet 
är emellertid de skriftliga källorna angående Ånger-
manland så pass magra att några tydliga sådana indi-
kationer är svåra att hitta för Boteås vidkommande. 
Under 1300-talets första hälft och mitt är dock flera 
mycket framträdande personer kända i trakten, så-
väl i Boteå som i Styrnäs och Överlännäs, i synnerhet 
tillhörande den så kallade Fartegnsläkten.13� Det är 
väl inte helt omöjligt att någon förmögen och infly-
telserik ättling till dessa ”stormän” ett decennium 
senare kan ha finansierat kapellet i kyrkan, men vem 
eller vilka detta i så fall skulle kunna vara framgår 
ej av källorna. Exempel från Mellansverige visar att 
sådana kapell kan ha varit ämnade för själamässor,13� 
och donationer i detta syfte är kända också från Ång-
ermanland. 13�0 donerade således en Spjälbod Far-
tegnsson – tydligen av Fartegnsläkten – ett jordagods 

134 Skogsjö 1���.
13� Bonnier 1��� s. 10� f, fig. 1, �; 1��� s. �1.
13� Lindgren 1��2.
13� Bonnier 1��� s. 11�.

socken Bönder Landbor husarma

Medelpad
Ljustorp 30 2 -
Hässjö 34 - 2 + 6 fattiga
Tynderö 20 - 4
Skön 54 - 8
Alnö 33 1 5 + 1 fattig
Timrå 33 2 6
Indal 29 - 2
Liden 21 1 -
Holm 6 - -
Sättna 16 - -
Torp 55 - -
Borgsjö 33 1 -
Haverö 18 - -
Tuna 39 2 3
Stöde 35 1 2
Attmar 21 5 4
Selånger 40 1 1
Njurunda 88 - 7

ångermanland
Nordmaling 123 - 8
Grundsunda 59 1 2
Arnäs 147 8 (6) 14 (16)
Själevad 173 3 2
Anundsjö 71 - -
Nätra 160 1 -
Sidensjö 91 - 1
Vibyggerå 56 1 1
Ullånger 53 2 -
Nora 80 3 2
Skog 42 2 4
Bjärtrå 41 4 3
Nordingrå 112 3 1
Gudmundrå 44 - 2
Högsjö 32 1 -
Torsåker 39 5 -
Dal 31 - -
Ytterlännäs 38 1 1
Sollefteå 31 - 4
Multrå 13 3 -
Långsele 10 1 3
Ed 10 3 4
Helgum 28 - -
Edsele 9 - -
ramsele 31 - -
Fjällsjö 28 - -
junsele 18 - -
Ådals-Liden 19 - 2
resele 31 1 1
Boteå 30 3 -
Sånga 7 - -
överlännäs 11 - -
Styrnäs 31 8 8
Säbrå 134 2 10

summa 2438 72 (70) 117 (119) + 7 
fattiga

Källa: Hellbom 1�72; Skogsjö 1�86

Tabell 41. Antalet skattskyldiga personer i de ånger-
manländska och medelpadska socknarna/skeppslagen 
enligt ”Gärder och Hjälper” 1535.
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till Ytterlännäs kyrka i utbyte mot själamässor för sig 
själv och sina föräldrar. Att ägorna snart, då socknen 
blev annex under Torsåker, kom att njutas av huvud-
kyrkan, visar att en eventuell donation till Överlän-
näs, Styrnäs eller Sånga på samma sätt mycket väl 
kan ha disponerats av Boteå.13�

Den andra möjligheten, att kyrkan haft en spe-
ciell status, kan inte heller beläggas med säkerhet. 
Så vitt vi vet satt prosten över Ångermanlands pro-
steri i Nordingrå alltsedan 1320-talet, men källorna 
är onekligen sporadiska även i detta avseende. Efter 
flera omnämnande av prostar i Nordingrå under 
1300-talets första hälft dröjer det faktiskt ända till 
14�� innan nästa omtalas i socknen, varefter det 
återigen dröjer till 1�2� innan följande kyrkoherde 
(omnämnd 1�14) uttryckligen omtalas som prost.13� 
Prostsysslan kan under senmedeltiden mycket väl i 
likhet med tidigare skeden ha flyttat vid flera tillfäl-
len med hänsyn till pastoratens inkomster eller kan-
ske till och med personliga egenskaper och förutsätt-
ningar hos prästerna. Intressanta paralleller kan dras 
med senmedeltida kapell vid kyrkor i Hälsingland 
och Uppland. Flera av dessa tycks kunna kopplas till 
kyrkoherdar som också tjänstgjort som prostar eller 
kaniker inom ärkestiftet, det vill säga tillhörde det 
högre prästerskapet.140

Ökade tiondeinkomster för Boteå som lett till för-
höjd status skulle i så fall kunna höra samman med 
en ny pastoratsindelning. Kanske var det just under 
1400-talet som Boteå blev huvudkyrka för både Styr-
näs, Överlännäs och Sånga. Förutom tillbyggnaderna 
fick kyrkan vid denna tid sin kyrkklocka, dopfunt, pa-
tén och mässhake, och kyrkoherden hade den gradua-
le-skrivande kaplanen till sin hjälp. Kan vi måhända i 
Boteås ökade status avläsa en minskad betydelse för 
Styrnäs kyrka i samband med den intilliggande Sty-
resholms borgs avveckling som fogdesäte under första 
hälften av 1400-talet? Hur det än må vara med detta, 
så har de nu inledda kyrkoundersökningarna avsevärt 
förbättrat förutsättningarna för att förstå de medel-
tida platserna i ett större historiskt sammanhang.

Den viktigaste slutsatsen är att de bevarade sock-
enkyrkorna av sten till övervägande delen byggdes 
först under 1400-talet – åtminstone i sitt nuvarande 
utseende. Utgrävningar har visat att flera av dem har 
haft föregångare av sten med smalare kor, men faktum 
kvarstår att de bevarade medeltidskyrkorna huvud-
sakligen tillhör ärkebiskop Jakob Ulfssons tid under 

13� Berglund 1��4 s. �� ff.
13� L. Bygdén 1�23-2� s. 31�; Kjöllerström 1��1 s. 110. Vid 
undersökningar av ruinerna efter Nordingrås medeltida kyrka 
framgick att också denna genomgått åtskilliga förändringar 
såsom förlängning och breddning, men något kapell liknande det 
i Boteå påträffades inte (Hellman 1�41).
140 Bonnier 1��� s. 11�; jfr Jacobsson 1���.

senmedeltiden. Detta förhållande kan jämföras med 
Markus Hiekkanens fundamentala omdatering av de 
finska stenkyrkorna från medeltiden genom en ana-
lys av kyrkornas olika byggnadselement och genom 
dendrokronologiska analyser. Hiekkanen menar att 
de enskilda kyrkorna inom Åbo stift (ca 100 st) har 
uppförts på kort tid efter en enhetlig plan, huvud-
sakligen under medeltidens slutskede. De har alltså 
inte utvecklats under tio- eller hundratals år. I Egent-
liga Finland och Nyland, hävdar Hiekkanen, byggdes 
nästan samtliga kyrkor under perioden ca 1430-14�0 
och i det övriga Finland ca 14�0-1��0. Endast några 
enstaka kyrkor på Åland hänförs av Hiekkanen till 
perioden 12�0-1400. Med Hiekkanens hjälp har Tho-
mas Wallerström i en studie av Västerbottens och 
Norrbottens medeltidskyrkor kommit fram till lik-
nande resultat, det vill säga att samtliga medeltida 
stenkyrkor inom detta område kan hänföras till sent 
1400-tal eller tidigt 1�00-tal.141

För Ångermanlands och Medelpads del är bilden 
mer komplicerad än så, vilket såväl skriftliga källor 
som utgrävningar och kyrkliga inventarier visar.

Medeltida sockenbildning, stenkyrkobyggande 
och norrländsk europeisering

I samband med sockenbildningen bröts den egna går-
dens centrala betydelse för den religiösa kulten. Den 
kristna kultutövningen flyttades härigenom över 
till en plats som fick en central roll för en hel bygd. 
Av sockennamnen att döma har sockenbildningen i 
Norrland i hög grad utgått från redan befintliga byg-
der och initiativet till uppförande av sockenkyrkor 
har sannolikt baserats på gemensamma beslut. Av de 
skriftliga källorna framgår att de flesta socknarna i 
Medelpad och Ångermanland var bildade och för-
sedda med kyrkor och präster på 1310-talet, men 
sockenbildningen fortsatte särskilt i Ångermanland 
under 1300- och 1400-talet. 

Byggnadsarkeologiska undersökningar visar att 
närmare tjugo medeltida stenkyrkor i Ångermanland 
och Medelpad i sitt äldsta skede haft en romansk 
planlösning med smalare rakslutet kor. Tillsammans 
med de bevarade medeltida kyrkoinventarierna och 
de skriftliga källorna visar detta att sockenbildning-
en i landskapen huvudsakligen skedde under 1200-
talet, kanske med en tyngdpunkt vid århundradets 
mitt. Bland de tidiga sockenkyrkorna utmärker sig 
Styrnäs kyrka i Ångermanland samt kyrkorna i Skön, 
Selånger och Njurunda i Medelpad genom att vara 
försedda med torn. De vittnar om att dessa orter 
fungerat som centralplatser i någon form i respektive 
landskap under medeltiden.

141 Hiekkanen 1��4a, 1��4b; Wallerström 1���b.
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Byggandet av monumentala stenkyrkor i Norr-
land under medeltiden och utrustandet av dem med 
alltifrån prästerskap till kyrklig konst var i sig stora 
företag som krävde såväl resurser som intensiva re-
lationer med omvärlden. Organisation, kompetens 
inom stenbyggnadsteknik och hantverk samt konst-
närligt inflytande tog utgångpunkt i den europeiska 
kulturkretsen och fick säkerligen betydelse också 
för övriga samhällsområden. Om 1200-talet var en 
expansiv period därvidlag, så gäller detta i hög grad 
även 1400-talets senare hälft och 1�00-talets början. 
Vid denna tid förseddes ett stort antal av de med-
eltida sockenkyrkorna i Norrland med tegelvalv och 
kalkmålningar. De byggnadsarkeologiska och den-
drokronologiska undersökningarna av kyrkorna i Bo-
teå, Grundsunda och Alnö visar dessutom att många 
av de bevarade medeltida kyrkorna i landskapen i sin 
nuvarande form tillkom just under denna tid då Ja-
kob Ulfsson var ärkebiskop. 

Genom sockenbildningen knöts Ångermanland 
och Medelpad under 1200-talet allt hårdare till den 
katolska kyrkans organisation som ytterst styrdes 
från påvesätet i Rom. Inom den europeiska kyrkans 
ram formades eller påverkades såväl religiösa som 
ekonomiska och kulturella företeelser som fick ge-
nomslag även för gemene man i mellersta Norrland. 
Förhållandena var delvis annorlunda under den an-
dra stora kyrkobyggnadsperioden i Norrland under 
senmedeltiden. Även detta skede i utvecklingen kan 
dock ses i ett europeiskt perspektiv och relateras till 
den allmänna ”gotisering” av de medeltida kyrkorna 
som skedde i ett stort geografiskt område under sen-
medeltiden. Sockbildningen och stenkyrkobyggandet 
spelade utan tvekan en viktig roll för europeiserings-
processen i Norrland under medeltiden.

11.3 MonEtarisErinGsprocEssEn ur 
rEGionaLt pErspEKtiv

Monetariseringen – det vill säga den process som 
ledde till att mynt knutna till en statskontrollerad 
valuta kom i allmänt bruk i samhället – var inte en-
dast ett medel för att underlätta handelsutbyte. Det 
gjorde det också möjligt för makthavare att påverka 
samhällets ekonomi – och i förlängningen också män-
niskors förhållningssätt till tillvaron – i grunden.

Under större delen av järnåldern saknades mynt 
nästan helt i de nordiska samhällena. Trots att många 
vikingatida silverskatter har hittats på olika plat-
ser fick mynten större betydelse i samhället först 
många hundra år senare. De mynt som hittats vid 
undersökningarna av de medeltida centralplatserna 
i Ångermanland och Medelpad vittnar därför om ett 
betydelsefullt skede i utvecklingen av ett europeiskt 
ekonomiskt och monetärt system.

Med hjälp av myntfynden från de undersökta cen-
tralplatserna skall den medeltida monetariseringen 
belysas i detta avsnitt som ett led i studiet av den 
norrländska europeiseringen. Tonvikten läggs på äld-
re medeltid. De övergripande frågeställningarna rör 
när och i vilka sammanhang Norrland och de norr-
ländska centralplatserna blir delaktiga i ett europe-
iskt monetärt och ekonomiskt system. 

Myntning och myntcirkulation i sverige under 
äldre medeltid

För att förstå betydelsen av de norrländska mynt-
fynden från medeltiden och dess betydelse ur euro-
peiseringsperspektiv är det nödvändigt att beskriva 
bakgrunden till den svenska myntningen under äldre 
medeltid. Mest kända är förstås de vikingatida sil-
verskatterna. Ett tiotal sådana har påträffats i Ång-
ermanland och Medelpad som huvudsakligen härrör 
från �00-talets slut och 1000-talets första hälft.142 
I dessa skattfynd domineras sammansättningen näs-
tan helt av mynt slagna i England och Tyskland. Någ-
ra enstaka mynt är dock präglade i Sigtuna. Dessa 
mynt representerar den första inhemska myntning-
en som skedde under en begränsad tid under Olof 
Skötkonungs och Anund Jakobs regeringstid ca ���-
1030/3�. Något allmänt bruk av mynt för olika ända-
mål i samhället förekom inte under vikingatiden.

Efter den korta period med myntning i Sigtuna 
skulle det dröja omkring 1�0 år innan man började slå 
mynt i Sverige igen. I själva verket tycks mynt mynt 
– såväl inhemska som utländska – nästan helt ha sak-
nats i Sverige under en stor del av 1100-talet. Detta 
har bland annat tolkats som att den internationella 
handeln har varit mycket begränsad vid denna tid. 
Den tidigmedeltida monetära utvecklingen är dess-
utom i hög grad förknippad med upptäckten av en 
rad silvergruvor i Västeuropa under 1100-talets an-
dra hälft. Härmed ökade silvertillgången dramatiskt, 
vilket omsattes genom en omfattande myntning i de 
europeiska kungarikena under de kommande 1�0 
åren. Ekonomihistorikern Peter Spufford har kallat 
denna genombrottstid för den ekonomiska utveck-
lingen i Europa mellan omkring 11�0 och 1330 för 
”det långa 1200-talet”.143

Efter den långa myntlösa perioden under 1100-ta-
let uppträder myntfynd återigen i Sverige först från 
tiden ca 11�0-1200, varefter en ny tjugotalet år lång 
fyndfattig period inleds. En stor del av de mynt som 
var i omlopp i Sverige i det äldsta skedet var importe-

142 De vikingatida silverskatterna i Ångermanland har nyligen 
berörts av förf. i boken Stora Ådalen (Grundberg 200�a s. 1�� 
ff).
143 Spufford 1���; se bl.a. Klackenberg 1��2 s. 1�3 f och 
Carelli 2001 s. 20�.
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rade från Tyskland, England och Norge. Eftersom en 
gemensam valuta saknades värderades mynten efter 
silvervikt.144

Mynträtten var ett kungligt regale under medel-
tiden och var också en inkomstkälla för kungamak-
ten. Före mitten av 1300-talet var penningen den 
enda myntvalör som präglades i Sverige, vanligtvis 
som så kallade brakteater (ensidigt präglade silver-
mynt). På Gotland, som hade en särställning med 
egen mynträtt, präglades dock tvåsidiga mynt. Mynt-
ningen på Gotland påbörjades omkring 1140 och på-
gick till omkring 12��. Till skillnad från fastlands-
myntningen var den gotländska myntningen lokalt 
styrd, antingen av det gotländska alltinget eller av 
en handelsorganisation. På fastlandet inleddes en 
kungligt styrd myntprägling omkring 11�0 i Lödöse 
i västra Götaland. Omkring 11�0/�� startades även 
en kunglig myntning i Sigtuna i Svealand. Under pe-
rioden ca 11��/�0-121� drev dessutom ärkebiskopen 
mynttillverkning i Sigtuna. Från tiden omkring 1200 
skulle myntcirkulationen i landet under lång tid helt 
och hållet domineras av inhemska mynt. Före 12�0 
är fyra myntorter kända på det svenska fastlandet, 
Sigtuna, Uppsala, Nyköping och Lödöse.14�

Ett viktigt förhållande är att det under perioden 
fram till 12�0/12�0 fanns tre olika mynträknings- 
och myntcirkulationssystem i landet. I Svealand gick 
det således 1�2 penningar på en mark, men i västra 
Götaland 3�4 penningar och i östra Götaland/Got-
land 2�� penningar på en mark. De svealändska myn-
tens cirkulationsområde motsvarade ungefär Uppsa-
la, Västerås och Strängnäs stift, de götaländska Skara 
stift och de gotländska Linköpings och Växjö stift. 
Myntens utseende, vikt och storlek var olika i dessa 
områden och därmed sannolikt inte ”giltiga” utanför 
respektive område. Att områdena motsvarade stifts-
indelningen kan möjligen betyda att kyrkan hade ett 
kraftigt inflytande på monetariseringen i samhället 
genom bland annat tiondeuppbörd och införande av 
mynt som offergåvor.14�

Numismatikern Kenneth Jonsson menar att mynt-
präglingen och myntcirkulationen i västra Götaland, 
och sannolikt också i Svealand, från ca 1200 var reg-
lerad i beskattningssyfte. Eftersom de skattfynd av 
mynt som påträffats från denna tid ofta bara består 
av endast en periodtyp tycks de olika mynttyperna 
ha haft kort cirkulationstid. Jonsson har därför fö-
reslagit att myntcirkulationen under perioden ca 
1200-13�0 var så hårt reglerad att endast en mynt-
typ tilläts cirkulera samtidigt. Präglings- och giltig-
hetstiden för de olika mynttyperna kan ha uppgått 
till endast �-10 år varefter de i beskattningssyfte in-

144 K. Jonsson 1���.
14� K. Jonsson 1���, 2002 s. 44 ff.
14� Klackenberg 1��2 s. 1�0 f; K. Jonsson 1���, 2002.

växlades till underkurs, vanligen vid ett maktskifte. 
Denna typ av myntindragning eller myntförnyelse är 
väl känd från kontinenten och England redan under 
vikingatiden, men är i Sverige skriftligt belagd först 
under 1300-talets mitt. Syftet var att utöva hård 
kontroll över den monetära ekonomin. Jonsson har 
beräknat att varje mynttyp i västra Götaland från 
11�� i allmänhet bara präglades under ca �-12 år och 
i Svealand från ca 120� under 1-10 år. Regleringen 
av myntcirkulationen förmodas vara anledningen till 
att nästan inga utländska mynt var i omlopp i landet 
under perioden efter ca 1200.14�

Till skillnad mot västra Götaland och Svealand 
tycks ingen formellt reglerad myntcirkulation ha 
funnits vid denna tid i östra Götaland och på Got-
land (motsvarande Linköpings stift), där man hu-
vudsakligen använde gotländska mynt. Före ca 12�0 
skedde ingen egen mynttillverkning i östra Götaland. 
Myntprägligen på Gotland upphörde omkring 12��. 
Myntningen på det svenska fastlandet under 1200-
talets första hälft var mycket begränsad, men efter en 
myntreform omkring 12�0 då den götaländska mynt-
räkningen infördes även i östra Götaland och flera 
nya myntorter tillkom på fastlandet ökade mynt-
ningen kraftigt. Sannolikt kan denna myntreform 
förknippas med införandet av stående skatter och 
särskilda borglän. Först omkring 12�0/1300 infördes 
ett för hela landet gemensamt mynträkningssystem 
som baserades på den svealändska penningen.14�

Monetarisering och regionala skillnader

Tidigare undersökningar av medeltida myntfynd har 
huvudsakligen varit inriktade på mynttypernas date-
ring, ursprung och utveckling, medan de ekonomihis-
toriska perspektiven varit relativt få. Ett viktigt steg 
i forskningen togs med medeltidsarkeologen Henrik 
Klackenbergs avhandling Moneta nostra. Monetarise-
ring i medeltidens Sverige (1��2). I detta arbete stu-
deras monetariseringsprocessen med utgångspunkt i 
medeltida myntfynd gjorda i kyrkor och kyrkoruiner. 
Klackenberg menar att kyrkfynden huvudsakligen 
utgörs av så kallat ”offerspill”, det vill säga mynt som 
tappats i samband med att mynt lämnats som offer-
gåvor vid altaren eller särskilda offerstockar i kyr-
korna.14�

Enligt Klackenbergs undersökning påbörjades en 
blygsam monetarisering i Sverige under 1100-talets 
slut. Vid sekelskiftet 1300 kan landet betecknas som 

14� K. Jonsson 1���, 2002 s. 4� ff; Grundberg & Jonsson 
2004. Jonssons långtgående tolkningar om en hårt reglerad 
myntcirkulation har dock ifrågasatts av Hemmingsson (200�).
14� K. Jonsson 1���, 2002; Holmberg 1���; Grundberg & 
Jonsson 2004.
14� Klackenberg 1��2 s. 32 ff.
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monetariserat i den meningen att mynt hanterades 
av allmogen i hela riket. Ett undantag utgjordes dock 
av Norrbotten och Finlands inland, där det dröjde 
långt in på 1400-talet innan mynt användes regelbun-
det. Av kyrkfynden att döma ökade mängden mynt i 
omlopp kraftigt i Götaland under andra hälften av 
1200-talet och därefter ytterligare lika kraftigt un-
der 1300-talets första del. I Svealand, Norrland och 
Finland skedde en motsvarande första volymökning 
först under första hälften av 1300-talet.1�0

Kenneth Jonsson har med hjälp av fynden i kyrkor-
na försökt uppskatta den totala penning- och silver-
mängden i Sverige för perioden ca 11��-13�4. Trots 
en rad källkritiska problem antyder undersökningen 
att ekonomin växte successivt under perioden, med 
en särskilt kraftig ökning under perioden 131�-1340 
efter en tillfällig nedgång under perioden 12�0-131� 
då inbördesstriderna förmodas ha påverkat utveck-
lingen. De källkritiska problemen är stora också om 
utvecklingen studeras ur regionalt perspektiv. En 
huvudtendens med ledning av kyrkfynden är dock 
att Norrland intar en marginell roll i förhållande 
till Svealand och Götaland vad gäller penning- och 
silvertillgången under perioden. Den ekonomiska ut-
vecklingen bedöms vara betydligt högre i Götaland 
än i Svealand, med de största skillnaderna under 
perioden 131�-1340. Rikets ekonomiska situation 
ledde samtidigt till en stadig myntförsämring, så att 
silverhalten i mynten före 12�0 var ca �� procent, 
under perioden 12�0-12�0 �0 procent, för att däref-
ter sjunka till mellan �� och �0 procent mellan 12�0 
och 13�4. Inflationen ökade stadigt och silverhalten i 
mynten fortsatte att sjunka drastiskt under resten av 
medeltiden så att den i början av 1�00-talet var nere 
i under 2� procent.1�1

Myntfynd från centralplatser och sockenkyr-
kor i ångermanland och Medelpad

Mot bakgrund av denna allmänna bild av monetarise-
ringen aktualiseras frågan i vilken omfattning mynt 
har hittats vid de undersökta centralplatserna och 
sockenkyrkorna i Ångermanland och Medelpad och 
vilket skede i utvecklingen dessa tillhör.

En sammanställning av det numismatiska materia-
let visar att sammanlagt ett tjugotal medeltida mynt 
har påträffats vid de undersökta centralplatserna i 
Ångermanland och Medelpad. Några av dessa var 
kända sedan tidigare, men flertalet har hittats eller 
uppmärksammats först i samband med de nya under-
sökningarna. Med tanke på de få medeltida mynt-
fynd som tidigare varit kända i Norrland, kan de nya 

1�0 Klackenberg 1��2 s. 1�� ff.
1�1 K. Jonsson 2002 s. �3 ff, �� ff, tab. 1; Golabiewski Lannby 
1���; Malmer 1��0 s. 2�, ��.

arkeologiska fynden bidra till en tydligare bild av den 
medeltida monetariseringen i regionen.1�2 Förutom 
den nya kunskap om Norrland som myntfynden bi-
drar till, har de också spelat en roll för dateringen av 
vissa mynttyper.1�3 Viktigt är vidare att mynten – till 
skillnad mot flera av de tidigare fynden – har hittats i 
arkeologiskt väldokumenterade sammanhang, vilket 
gör det möjligt att sätta in dem i en kronologisk och 
kulturhistorisk kontext.

Sammanlagt har sex medeltida mynt från 1200- 
respektive 1400-talet framkommit vid undersök-
ningarna av Kvissle kapell i Njurunda, utöver tre som 
ska ha hittats på platsen 1�30. Vid Sankt Olofshamn 
i Selånger har två mynt från 1300-talets mitt påträf-
fats. Vid ”Pukeborg” i Torsåker har fem mynt från 
1300-talets slut och 1400-talets början hittats vid ut-
grävningarna, utöver de två som hittats som lösfynd 
vid Styresholm och vid Hola folkhögskola för hundra 
år sedan. I samband med de nya undersökningarna 
vid Kyrkesviken i Grundsunda har sammanlagt fem 
1200-talsmynt påträffats utöver det som hittades på 
1�30-talet. Inga medeltida mynt påträffades däremot 
vid undersökningarna av ”Skelettåkern” i Björned och 
vid Bjärtrå fäste. Myntfynden har sammanställts i 
tabell 42.1�4

Utöver de myntfynd som gjorts vid de aktuella 
centralplatserna har åtskilliga medeltida mynt fram-
kommit också i samband med utgrävningar av sock-
enkyrkor i Ångermanland och Medelpad. De senaste 
av dessa fynd gjordes vid Styresholmsprojektets un-
dersökning i samband med renoveringen av Torsåkers 
kyrka 1���.1�� Sammanlagt påträffades �� mynt 
vid undersökningen, varav ett trettiotal medeltida. 
Samtliga århundraden från 1200-talet till 1�00-talet 
är representerade med ett flertal mynt. För perio-
den före ca 1400 fördelar sig de närmare bestämbara 
mynten enligt figur ��.

Perioden före ca 122� är i fynden från Torsåkers 
kyrka representerad med sju mynt. Utöver dessa när-
mare bestämbara mynt kan ytterligare ett hänföras 
till perioden före 12�0/�0 och två allmänt till 1200-
talet. Av de äldre mynten är de allra flesta Svealands-
brakteater, men även två tidiga gotländska fragment 
förekommer. Bland de tidiga svenska 1200-talsbrak-
teaterna återfinns ett H-mynt och inte mindre än sex 
G-mynt, varav två möjligen kan härröra från samma 
mynt. Det äldsta och märkligaste myntet är ett ex-

1�2 Malmer & Wiséhn 1��3; Wiséhn 1��2; Klackenberg 1��2.
1�3 K. Jonsson 1��2. Grundberg & Jonsson 2004.
1�4 Merparten av mynten har bestämts av Monica 
Golabiewski Lannby vid Kungl. Myntkabinettet, men även 
Henrik Klackenberg och Kenneth Jonsson har bidragit med 
bestämningar.
1�� Grundberg 1��2b s. �� f; Klackenberg 1��2 s. 304, fynd 
14�.
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emplar (G-mynt) av de ovanliga svealändska så kalla-
de AROS-brakteaterna från omkring 1210-20 slagna 
under Erik Knutsson. Dessutom ingår flera mycket 
sällsynta mynt slagna under Sverkerssons regerings-
tid 121�-1222 samt ett götaländskt mynt slaget sla-
get i Lödöse omkring 1240. Härutöver finns ett G-
mynt av norsk eller svealändsk typ som möjligen kan 
vare en tidigare okänd 1200-talstyp. Två fragment av 
gotländska penningar är präglade under perioden ca 
1130/40-1210/20. 

Till de yngre medeltida mynten från Torsåkers 
kyrka hör ett tjugotal 1300- och 1400-talsmynt, 
huvudsakligen så kallade krönta penningar av olika 
typer. De utländska medeltida mynten består av en 
norsk brakteat slagen under Olav Håkonsson (13�0-
��) samt en dansk hvid präglad under Hans (14�1-
1�13). 

Tidigare har medeltida myntfynd gjorts i sju an-
dra kyrkor och kyrkoruiner i Ångermanland och 
Medelpad. Från Medelpad härrör �0 medeltida mynt, 
varav �� från undersökningarna 1�2�-30 av socken-
kyrkoruinen i Njurunda och tre från den samtida 
undersökningen av Kvissle kapell i samma socken. 
I Ångermanland har förutom i Torsåker tre större 
kyrkfynd av medeltida mynt gjorts i samband med 
undersökningarna av Gudmundrå kyrkoruin 1�3� 
(140 medeltida mynt av sammanlagt 3�3), Nordingrå 
kyrkoruin samma år (�2 av �43 mynt) samt Ådals-
Lidens kyrkogrund 1��� (41 av 10� mynt). Dessutom 
har ytterligare några medeltida mynt hittats vid un-
dersökningar av kyrkogrunden i Anundsjö 1���-�� (2 
mynt) respektive Anundsjö kyrkas vapenhus 1��� (2 
av � mynt).1��

1�� Klackenberg 1��2 s. 13� ff, 2�� ff.

Om vi särskilt fokuserar mot de äldsta mynten 
kan vi konstatera att det i likhet med fynden från 
Torsåker och Kvissle kapell finns ett flertal mynt 
från tiden före ca 1300 i kyrkfynden.1�� Från Nju-
runda härrör tre mynt från 1200-talet, ett från 
vardera myntcirkulationsområde. Av mynten från 
Nordingrå kyrkoruin är två svealändska mynt från 
1200-talet, medan åtta 1200-talsmynt framkom i 
Gudmundrå (fem svealändska, två götaländska och 
ett gotländskt). I Ådals-Lidens gamla kyrka hittades 
ett svealändskt 1200-talsmynt. Vi ska återkomma till 
dessa 1200-talsmynt.

Förutom genom de arkeologiska utgrävningarna 
har också arkivstudier nyligen lett till att flera säll-
synta och för den numismatiska forskningen viktiga 
mynt från Tuna kyrkogård i Medelpad har kunnat 
identifieras och sättas in i sitt sammanhang. Av upp-
gifterna framgår att ett flertal svealändska mynt från 
1200-talets början från en eller två myntskatter på-
träffats vid två olika tillfällen på kyrkogården redan 
omkring 1��0 respektive 1�0�. Uppgifterna om och 
omständigheterna kring dessa fynd har behandlats 
närmare av författaren och Kenneth Jonsson i annat 
sammanhang.1��

Myntfynd från andra norrländska central- 
platser

Vid de övriga medeltida centralplatserna längs Norr-
landskusten har ett tjugotal medeltida mynt påträf-
fats (tab. 43). De äldsta av dessa härrör från första 
hälften av 1300-talet. I Norrbotten har således sju 
mynt påträffats i Gamla Kyrkbyn utanför Piteå och 
tre i Luleå Gammelstad. Anders Huggert har visat 
att alla mynt i Kyrkbyn är slagna under 1300-talet, 
med en koncentration till tiden 13�0-13�0.1�� Myn-
ten från Luleå Gammelstad härrör från 1400-talet. 
I den medeltid kyrkan i Gammelstad har även fem 
medeltida mynt påträffats, varav det äldsta från pe-
rioden ca 1430-14�0.1�0

Från de undersökta centralplatserna i Hälsingland 
har medeltida mynt påträffats dels på Faxeholm, dels 
vid Sankt Olofs hamn på Drakön. På den sistnämnda 
platsen återfanns tre silvermynt, varav det äldsta är 
en penning präglad ca 1320-1340 för Magnus Eriks-
son. De två övriga härrör från början av 1400-talet.1�1 
På Faxeholm påträffades tretton medeltida mynt 
med tyngdpunkt under 1300-talets senare hälft. 

1�� Rasmusson 1�3�, 1�41; Malmer & Wiséhn 1��3 s. 24 f, 33, 
44; Wallander 1��4; Wiséhn 1��2 s. �3; K. Jonsson 2002 s. �4 ff; 
Grundberg & Jonsson 2004.
1�� Wiséhn 1��1; Grundberg & Jonsson 2004.
1�� Huggert 1���; Golabiewski Lannby 1��� s. �� f.
1�0 Klackenberg 1��2 s. 14�, 1��, 304.
1�1 P. Lundström 1��1 s. 2�f; Huggert 1��4 s. 1� ff; 1���a 
s. 33.

Figur 57. De närmare bestämbara medeltidsmyntens kro-
nologiska fördelning (före ca 1400).
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Myntsammansättningen från Faxeholm är för övrigt 
påtagligt lik den för Styresholm/”Pukeborg” med 
bland annat sju penningar av exakt samma typer från 
13�0- och 13�0-talen samt två gotländska örtugar.1�2

Vi kan alltså konstatera att inga av mynten från 
de övriga norrländska centralplatserna tillhör perio-
den före 1300-talets första hälft och att inga sådana 

1�2 Mogren 2000 s. 2�� ff, tab. 4.

tidigmedeltida mynt heller har påträffats i kyrk-
fynd eller i andra sammanhang i Norrbotten, Väster-
botten eller Hälsingland. Som en skarp kontrast till 
myntfynden från centralplatserna framstår vidare 
förhållandet att inga mynt överhuvudtaget hittades 
vid de arkeologiskt undersökta medeltida gårdsplat-
serna vid Arnäsbacken i norra Ångermanland, vid 
Björka i Hälsingland och vid Kyrklägdan i Jämtland.

Tabell 42. Medeltida myntfynd från de undersökta centralplatserna.

plats typ Beskrivning datering Kommentar

Medelpad

Kvissle kapell LL XXI-XXII Ensidig penning (gotländsk) 1210/20-1260/70

BM KrH YIIc Brakteat med krönt huvud ca 1410-

BM KrA YIIa Brakteat med krönt A ca 1430-70-

BM KrH YIIIe Brakteat med krönt huvud ca 1470-1500

BM KrH YIIIe Brakteat med krönt huvud ca 1470-1500

? ½-mynt, obestämt Medeltid

? Tre brakteater Medeltid
Fynd från 1930 års 
utgrävning

Sankt Olofshamn LL XXVII :2
Penning med lejon)(tre kronor, B 
(Magnus Eriksson) (örebro?)

ca 1340-54

LLXXVII
Penning med lejon)(tre kronor 
(Magnus Eriksson)

ca 1340-54

ångermanland

Styresholm och 
”Pukeborg”

BM KrH äIIc-e Brakteat med krönt huvud ca 1363-1370

BM KrH äIIh Brakteat med krönt huvud ca 1370-1380

d:o d:o d:o

BM KrS äa Brakteat med krönt S ca 1370-1380

d:o d:o d:o

LL XXXV:3 Gote/örtug (gotländsk) 1380/90-1420
Vid Hola fhs 
1898/99

? Kopparmynt (danskt) 1420-tal?

Lösfynd i ras-
branten omkring 
1905 (1907?), ej 
bevarat

Kyrkesviken
LL XXII A:2a
(jonsson III :4)

Penning med rutat korsmotiv) (kors 
med bokstäver (gotländsk)

ca 1225-1240
Fynd från 1932 års 
utgrävning

LL XIII :5
Brakteat med svärd mellan bakvänt r 
och kors (Erik Eriksson) (Lödöse)

ca 1222-1229

LL XII :C:6a Brakteat med kyrkgavel (Lödöse) ca 1224-1240

d:o d:o d:o

LL XVI:A:1
Brakteat med rutad krona (Erik 
Eriksson) (Lödöse)

ca 1240-1245

LL IX-X?
Fragment av slätringsbrakteat 
(Valdermar Birgersson?/ Magnus 
Ladulås?) (Svealand?)

ca 1250-1290?

Bestämning: Monica Golabiewski Lannby, KMK; Kenneth Jonsson, Stockholms universitet; Leif Grundberg.
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Myntfynd i urbana miljöer

Genom de nya undersökningarna av norrländska cen-
tralplatser har de hittills dominerande myntfynden 
från medeltida kyrkor kompletterats med mynt som 
påträffats i kulturlager på boplatser av urban ka-
raktär. I vilken omfattning har då medeltida mynt 
påträffats i andra urbana miljöer i Norden? En upp-
fattning om de norrländska fyndens betydelse i detta 
avseende framgår om de sätts i relation till antalet 
mynt som hittats i medeltida stadslager. 

Trots att kyrkfynden innehåller många medeltida 
mynt är nämligen antalet mynt som hittats i de många 
medeltida städerna i Norden – med några enstaka 
undantag – anmärkningsvärt litet. Från tiden före ca 
13�0 är de ensamfunna mynten till och med extremt 
få. Henrik Klackenberg ger några exempel på antalet 
mynt funna i städernas kulturlager i det medeltida 
Sverige. Från stadslagren i Sigtuna, som var en viktig 
myntort och där omfattande utgrävningar har skett, 
redovisas således totalt ca 3� medeltida mynt, varav 
endast tre är slagna före 1300-talet. Efter 13�0 ökar 
antalet mynt, men först från 1�00-talet blir mynten 
vanligt förekommande. Från de stora stadsunder-
sökningarna i Uppsala – också det en betydelsefull 
myntort – redovisar Klackenberg totalt 12 medeltida 
mynt, varav de äldsta från 1300-talets första hälft 
trots en omfattande myntning i staden under lång 
tid. På samma sätt härrör endast sex medeltida mynt, 
varav det äldsta från 1300-talets början, från de sto-
ra utgrävningarna i Örebro, där myntning är belagd 
under 1200-talet. Från den viktiga medeltidsstaden 
Lödöse i Västra Götaland, där uppskattningsvis hela 
1/3 av stadens yta har undersökts arkeologiskt, har 
sammanlagt ett trettiotal medeltida mynt påträf-

fats, varav endast åtta härrör från tiden före 13�0. 
Detta trots att myntning förekommit i staden under 
en stor del av 1100- och 1200-talen. Sannolikt har 
alla götaländska mynt under 1200-talets första del 
slagits i Lödöse. På samma sätt är endast fem av de 
21 medeltida mynt som hittats vid de stora utgräv-
ningarna i Skara från tiden före 13�0. Än färre är 
fynden från många andra medeltida städer. Även om 
myntkontrollen varit så hög att en stor del av mynten 
växlats in och smälts ned, vittnar de få myntfynden i 
städerna om att mynt inte har hanterats i någon stör-
re omfattning i den dagliga verksamheten i städerna 
under medeltiden, i synnerhet inte före senare delen 
av 1300-talet.1�3

När det gäller det medeltida Danmark konstate-
rar Peter Carelli med ledning av profana och kyrkliga 
myntfynd att bruket av mynt i detta område först 
fick genomslag i Lund och Roskilde efter 1100-talets 
mitt. I den danska landsbygdens kyrkfynd fick mynten 
genomslag under första hälften av 1200-talet, men i 
övriga danska städer och på landsbygdens gårdsmil-
jöer först vid 1200-talets mitt. Denna utveckling kan 
förklaras med att den tidiga myntanvändningen i de 
stora stiftsstäderna anammades av kyrkan som spritt 
användningen av mynt till landsbygden, huvudsakli-
gen i syfte att användas som offergåvor i kyrkorna. 
För handelsändamål tycks mynt ha kommit i bruk på 
den danska landsbygden först under mitten av 1200-
talet. Det förefaller därför som om kyrkan genom 
offerseden och tiondet har varit drivande när det 
gäller monetariseringen av samhället. Den kungliga 
beskattningen har förmodligen också haft betydelse 
för utvecklingen, medan vardagsekonomin sannolikt 
inte haft behov av mynt i samma utsträckning. Ut-

1�3 Klackenberg 1��2 s. �2 ff, 12� ff; jfr Carelli 2001 s. 1�� ff.

plats
1200-
1250

1250-
1300

1300-
1350

1350-
1400

1400-
1450

1450-
1520

Obest.
Totalt 
antal 
mynt

norrbotten

Kyrkudden
- - - - - - - -

Gammelstad
- - - - - 3 - 3

G:a Kyrkbyn
- - 1 6 - - - 7

västerbotten

Bure kloster
- - - - - - - -

Hälsingland

S:t Olofshamn
- - 1 - 2 - - 3

Faxeholm
- - 10 3 13

Tabell 43. Medeltida myntfynd från 
andra norrländska centralplatser 
(exkl. kyrkfynd/kyrkplatser). 
(Periodindelningen av mynttyperna 
följer Klackenberg 1��2)
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vecklingen liknar således i många avseenden förhål-
landena i Sverige, där dock kyrkfynden vittnar om 
ett skeende som ligger omkring femtio år senare i 
tiden.1�4

För Norges vidkommande redovisar Erik Schia 
från utgrävningar i Oslo endast ett mynt från perio-
den 1223-13�2, två från 13�2-1�23 och nio från 1�23-
1�24. Den monetära ekonomin fick uppenbarligen ge-
nomslag i Oslo först under 1�00-talet. Ett intressant 
jämförelsematerial utgörs också av de omfattande 
undersökningarna av Folkebibliotekstomten i Trond-
heim. Trots det rika fyndmaterialet och de många 
tecknen på handelsverksamhet under medeltiden 
har endast några få medeltida mynt påträffats vid 
utgrävningarna, de flesta från 1200-talets slut/1300-
talets början. Anmärkningsvärt är också att brak-
teater saknas helt i materialet, vilket kan jämföras 
med att sådana också saknas i kulturlagren från Oslo, 
Bergen och Tønsberg, medan de förekommer rikligt i 
skattfynd och kyrkfynd. Sæbjørg Walaker Nordeide 
tolkar detta som att mynten troligen inte har använts 
som värdebevarare och som betalningsmedel under 
medeltiden. Däremot kan de många mynten i kyr-
korna tyda på att de använts vid betalning av skatt 
till kyrkan, t.ex. den så kallade Peterspenningen till 
påven.1��

I ljuset av detta är de medeltida myntfynden från 
kulturlagren vid norrländska centralplatser som Kyr-
kesviken och Sankt Olofshamn särskilt intressanta. I 
synnerhet 1200-talsmynten från boplatsen i Kyrkes-
viken är anmärkningsvärda, med tanke på att de mel-
lansvenska stadslagren nästan helt saknar inslag av 
mynt från detta århundrade.

En koncentration av tidiga svealändska 1200-
talsmynt i norrland

Med utgångspunkt i den allmänna bilden av myntan-
vändningen under medeltiden och myntförekomsten 
vid de norrländska centralplatserna och i de norr-
ländska kyrkorna finns det anledning att närmare 
skärskåda myntsammansättningen med i detalj i de 
norrländska fynden. I det följande ska särskild upp-
märksamhet riktas mot 1200-talets första hälft som 
utgör det äldsta skedet i regionens monetarisering 
(fig. ��).

Utgångspunkt kan därvid tas i skattfynden från 
Tuna kyrkogård i Medelpad som genom de arkivalis-
ka fynden nu kan bestämmas närmare (fig. ��). I des-
sa myntfynd ingår nämligen en speciell svealändsk 
myntgrupp med kors från 1200-talets början (La-
gerqvists typ LL I:B) – däribland så kallade AROS-

1�4 Carelli 2001 s. 1�� ff.
1�� Schia 1���; Nordeide 1��4 s. 2�0 ff med hänvisning till 
Skaare 1���.

brakteater – som förutom i dessa fynd endast har 
hittats i två andra mycket stora skatter. Bägge dessa 
har påträffats i norra Tyskland, ett i Bünstorf (slut-
mynt efter 121�) och ett i Bokel (slutmynt ca 122�) 
(tab. 44). De båda Tunaskatterna, vars slutmynt kan 
dateras till efter 120�, är därmed de enda svenska 
skattfynden som innehåller mynt av Erik Knutssons 
svealändska periodtyp.1��

En genomgång av övriga fynd (kyrkfynd) som 
innehåller samma mynttyper visar att dessa är yt-
terst ovanliga och att alla utom ett härrör från kyr-
kor och kloster i Sverige och Norge. Fyndplatserna 
har en anmärkningsvärd geografisk fördelning (tab. 
4�). Trots att det är fråga om Svealandspenningar 
är endast ett av mynten hittade i Svealandskapen, 
medan inte mindre än tio kommer från Norrland. Av 
dessa är fyra hittade i Jämtland och de övriga fem 
i Ångermanland, två från Gudmundrå, och en från 
vardera Nordingrå och Torsåkers kyrkor. Märkligt är 
också att åtta av de nio norrländska fynden är frag-
menterade, det vill säga delade till H- eller G-mynt. 
Härutöver har tre mynt av den aktuella typen hittats 
i mellersta och norra Norge. Av de sammanlagt 14 
påträffade exemplaren av myntgruppen tillhör hela 
13 AROS-typen.1��

När det gäller AROS-mynten så syftar inskrip-
tionen (med betydelsen åmynning) på den ort där 
mynten präglats, vilket i detta fall genom fynd av 
myntningsunderlag med säkerhet kan bestämmas 
till Nyköping (jfr Östra Aros=Uppsala och Västra 
Aros=Västerås). Trots att så få mynt av AROS-typen 
har hittats är det sannolikt att dessa präglades i re-
lativt stort antal. Minst åtta olika stampar har an-
vänts, att jämföra med högst två identifierade stam-
par för de övriga typerna i myntgruppen. En möjlig 
förklaring till att den genom AROS-typen belagda 
utmyntningen från Nyköping tycks ha varit relativt 
stor under en kort tid, skulle kunna vara att en be-
gränsad silverfyndighet påträffats och utvunnits i 
denna trakt.1��

Förutom AROS-brakteaterna från Torsåker ingår 
i fynden från denna kyrka även två mycket sällsynta 
svealandsmynt som slagits under Johan Sverkerssons 
regeringstid 121�-1222 (LL III). Dessutom kan en 
svealandsbrakteat från Torsåker dateras till 1234-
12�0, en till 12�0-12�0 och en allmänt till 1200-ta-
let samt ett mynt som eventuellt kan vara ett svea-
ländskt 1200-talsmynt av tidigare okänd typ. Även 
bland kyrkfynden från Njurunda ingår ett mycket 
sällsynt svealändskt mynt som sannolikt slagits un-

1�� Grundberg & Jonsson 2004.
1�� Grundberg & Jonsson 2004; Rasmusson 1�3�.
1�� Jonsson & Grundberg 2004. Om medeltida gruvor i 
området, se Skyllberg 2001 s. 21� ff.
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der 1230- eller 40-talet (?) (LL V). Det är präglat i 
Sigtuna, möjligen under Knut Långes regeringstid 
122�-1234, kanske något senare. Förutom detta ex-
emplar har endast ytterligare ett dylikt mynt påträf-
fats, närmare bestämt i Jomala kyrka på Åland. Det 
är som nämnts oklart om Njurundamynten härrör 
från Kvissle kapell eller från ruinen vid Njurunda-
bommen.1��

Även vid Kyrkesviken har ett Svealandsmynt på-
träffats, nämligen ett litet ringfragment av en inte 
närmare bestämbar svealandsbrakteat med slät ring 
(LL IX-X?) som sannolikt slagits under 1200-talets 
senare hälft under Valdemar Birgersson (12�0-��) 
eller Magnus Ladulås (12��-12�0).1�0 Från samma 
tid (12�0-12�0, möjligen 12��-12��) hör också ett 
svealändskt mynt (LL IX:4) från Ådals-Lidens gamla 
kyrka och tre från Gudmundrå. Från Gudmundrå 
kommer också ett mynt från ca 12�0-12�0 (LL X).

Sammanfattningsvis kan konstateras att svealänd-
ska mynt från 1200-talets första hälft tycks ha varit 
särskilt vanliga i Norrland, där flera mycket sällsynta 
mynttyper har påträffats.

Götaländska och gotländska 1200-talsmynt i 
norrland

De norrländska kyrkfynden från äldre medeltid 
domineras således helt av svealändska mynt. Trots 
detta återfinns även såväl götaländska som gotländ-
ska mynt i fynmaterialet både från kyrkor och bo-
platser. Från de urbant präglade centralplatserna är 
särskilt myntfynden från Kyrkesviken av intresse (fig. 
�0). Härifrån kommer de äldsta götaländska myn-
ten. De består av fyra götaländska brakteater som 
hittades som en liten skatt eller depå i kulturlagret 
invid den större smedjan. Två av mynten tillhör en 
typ som avbildar en kyrka (typ LL XII:�d), medan 
de andra föreställer ett svärd (LL XIII:�) respektive 
en krona (LL XVI:1). Mynttyperna har tidigare va-
rit svårdaterade, men genom Kyrkesvikenfyndet och 
jämförelser med några andra skattfynd menar Ken-

1�� Klackenberg 1��2 s. 12�; Broberg 1��4 s. �3; Grundberg & 
Jonsson 2004.
1�0 Muntl. uppg. Golabiewski Lannby.

typ aros stjärnor punkter dubbel Kräkla totalt

LL I:B nr 4 5a 5b 6 3+5c

Tuna ca 1680 x - - x - minst 6

Tuna 1707 - - x - -
”rätt stort 

antal”

Bünstorf 3 2 - - - 5

Bokel 2 1 - 1 - 4

Tabell 44. Skattfynd med mynt till-
hörande den svealändska myntgrup-
pen LL I:B med kors från 1200-talets 
början (efter Grundberg & Jonsson 
2004).

Figur 58. 1200-talsmynt har i Ångermanland och Medelpad hit-
tats i såväl medeltida kyrkomiljöer som vid andra centralplatser.

Figur 5�. Dessa tidigare okända avbildningar av mynt-
fynd från Tuna kyrkogård i Medelpad gjordes av härads-
hövdingen Erik Teet 1683. De ovanliga mynttyperna från 
1200-talets början har en stark koncentration till Norr-
land. Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Leif Grundberg.
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neth Jonsson att typen med kyrka kan hänföras till 
tiden 122�-1240, typen med svärd till Erik Erikssons 
första regeringsperiod 1222-122� och kronbraktea-
terna till senare delen av dennes andra regeringspe-
riod 1234-12�0. Av allt att döma är samtliga slagna 
i Lödöse under Erik Erikssons regeringstid och ned-
lagda omkring 1240. Myntningsunderlag som påträf-
fats i Lödöse visar med säkerhet att typen med kyrka 
slagits på denna ort.1�1

Även i Torsåkers kyrka har ett götaländskt mynt 
hittats som slagits i Lödöse omkring 1240 (LL XIX:1), 
och från Gudmundrå kyrkoruin härrör ett göta-
ländskt mynt från perioden 12�0-�� (möjligen 12�0-
12��) (LL XVII) och ett 12��-12�0 (LL XVIII).1�2 
Särskilt intressant är dock en ovanligt brakteat från 
i Njurunda med bokstaven B (LL XVIII:A:2a). Ge-
nom fynd av myntningsunderlag kan typen med sä-
kerhet hänföras till Lödöse och har sannolikt slagits 
under Birger jarl ca 12�1-12��. Endast åtta exemplar 
av mynttypen har hittats som lösfynd, förutom det 

1�1 Grundberg 1��2 s. 13� f; K. Jonsson 1��3, 1��2; 
Grundberg & Jonsson 2004.
1�2 K. Jonsson 1��2; Grundberg & Jonsson 2004.

i Njurunda samt ett på Åland och ett i Småland har 
fem hittats i Västergötland och Värmland. Ken-
neth Jonsson menar att mynttypen varit avsett för 
cirkulation i västra Götaland (trots att en enhetlig 
mynträkning införts i hela Götaland omkring 12�0) 
som ett resultat av en geografisk maktdelning mellan 
Birger jarl och sonen Valdemar. Trots de få bevarade 
exemplaren har typen sannolikt präglats i ganska 
stor mängd.1�3

Förekomsten av gotländska mynt upphör i stor 
utsträckning i västra Götaland och i Svealand efter 
ca 1200, men i östra Götaland dominerade de ända 
fram till ca 12�0. I Ångermanland och Medelpad har 
sex tidigmedeltida gotländska mynt tillvaratagits, 
förutom i Kyrkesviken och Kvissle kapell vid kyrkor-
na i Njurunda, Torsåker och Gudmundrå. Det äldsta 
kommer från i Torsåker och härrör från ca 1130/40-
1210/20 (LL XX:1). Typen har av Hyötyniemi före-
slagits tillhöra perioden ca 121�-122�. Från en senare 
fas hör mynten från Kyrkesviken (LL XXII A:2a), 
som av Jonsson dateras till ca 122�-124�. Myntet 

1�3 K. Jonsson 2002 s. �4 ff.

typ aros stjärnor punkter dubbel Kräkla

LL I:B nr 4 5a 5b 6 3+5c

sverige

Ekeby kyrka, 
Södermanland

1 - - - -

Varnhems kloster, 
Västergötland

- - 1 - -

Gudmundrå kyrka, 
Ångermanland

2 - - - -

Nordingrå kyrka, 
Ångermanland

1 - - - -

Torsåkers kyrka, 
Ångermanland

2 - - - -

Frösö kyrka, 
jämtland

2 - - - -

Marby kyrka, 
jämtland

1 - - - -

Sundsjö kyrka, 
jämtland

1 - - - -

norge

Alstahaug kyrka, 
Nordland

1 - - - -

ringebu kyrka, 
Oppland

1 - - - -

Tromdheims 
domkyrka, Sör-
Tröndelag

1 - - - -

Tabell 45. Kyrkfyndfynd med mynt 
tillhörande gruppen LL I:B med 
kors från 1200-talets början (efter 
Grundberg & Jonsson 2004).
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från Njurunda tillhör perioden 122�-12�� (LL XXII:
B) och från samma tid hör mynten från Gudmund-
rå (LL XXII) och från Kvissle kapell (LL XXI eller 
XXII).1�4

Under 1200-talet har alltså i Norrland även gö-
taländska och gotländska mynt cirkulerat parallellt 
med de dominerande svealändska mynten.

fynd av tidigmedeltida mynt i andra delar av 
norrland

Hur förhåller sig då de tidigmedeltida myntfynden 
från Ångermanland och Medelpad till fynd från an-
dra delar av Norrland? I tabell 4� har samtliga kända 
fynd av 1100- och 1200-talsmynt från Norrland sam-
manställts. Som en jämförelse med Ångermanland 
och Medelpad redovisas i klump fynden från Jämt-
land och de så kallade samiska metalldepåerna eller 
offerplatsfynden i Lapplands och Norrbottens inland 
som innehåller mynt från denna tid; dessa mynt bär i 
stor omfattning spår efter att ha burits som smycken 
och har därmed haft en annan funktion i samhället. 
Till skillnad från Ångermanland och Medelpad har 
som vi tidigare konstaterat inga fynd av mynt från 
1100- eller 1200-talet gjorts vare sig i Hälsingland el-
ler i kustbygderna i Övre Norrland. Samtidigt saknas 
under samma tid i Ångermanland och Medelpad nor-
ska mynt, som istället dominerar myntsammansätt-
ningen i Jämtland och i de samiska offerplatsfynden. 
I Övre Norrland har – bortsett från ett enstaka svea-
ländskt mynt i ett samiskt offerplatsfynd i Bäsksjö, 

1�4 K. Jonsson 1���; Grundberg & Jonsson 2004; Klackenberg 
1��2 s. 2�� f, 303 f.

Vilhelmina socken1�� – överhuvudtaget inga svenska 
mynt från 1200-talet påträffats1��.

Utländska mynt är mycket sällsynta under äldre 
medeltid, men i Nämforsen i Ådals-Liden har har ett 
fynd gjorts som avviker helt från de övriga fynden i 
Ångermanland. I omrörda boplatslager vid Ställver-
ket i Näsåker hittades nämligen 1�44 tre tyska mynt 
sannolikt slagna i Osnabrück i slutet av 1100-talet 
och början av 1200-talet, ett för biskop Arnold (11�3-
�0) och två för biskop Gerhard (ca 11�3-121�).1��

En möjlig förklaring till att så många AROS-brak-
teater och andra sällsynta mynt från 1200-talets 
början har hittats i Norrland skulle kunna vara att 
myntcirkulationen inte fungerade som avsett i Norr-
land och att mynten därför inte inlöstes utan kunde 
cirkulera under betydligt längre tid i denna region 
än i Svealand. De norska fyndens koncentration till 
norra delarna av Norge kan betyda att de kommit dit 
via Norrland. På samma sätt skulle de många frag-
menterade/delade mynten från tidigt 1200-tal kun-
na vara tecken på att mynt i regionen vid denna tid 
värderades utifrån silvervikten och inte valören. De 
fragmenterade mynten skiljer sig dock avsevärt från 
mynten i de lapska offerplatsfynden där hål och fäst-
anordningar visar att dessa använts som smycken. 

Att mynten ännu under högmedeltiden värdera-
des efter vikt finns det dock exempel på även från 
höga sociala miljöer. Skriftliga källor vittnar således 
om att silvermynt ännu under 12�0-talet vägdes i 
samband med handelstransaktioner mellan Linkö-
pingsbiskopen och Skara kloster.1�� På samma sätt 
finns skriftliga belägg från Norge i början av 1300-
talet att mynt inte var allmänt accepterade. Sanno-
likt har myntens användningsområde varit avhängigt 
både social kategori och ekonomisk sfär. Kommer-
sialiseringen berörde förmodligen bara delar av eko-
nomin, medan andra delar fortsatte att fungera som 
naturahushållning.1��

senmedeltida mynt vid centralplatserna i  
ångermanland och Medelpad 

Även de senmedeltida myntfynden från centralplat-
serna i Ångermanland och Medelpad ska beröras 
översiktligt. Sådana har hittats vid undersökningarna 
av Kvissle kapell, Sankt Olofshamn och Styresholm/
”Pukeborg.

De två mynten från Sankt Olofshamn är bägge 
slagna under Magnus Erikssons tid ca 1340-13�4 och 
har ett folkungalejon på åtsidan och tre motställda 

1�� Rasmusson 1��� s. 210, pl. ��:IV:1.
1�� Klackenberg 1��2 s. 1�� ff; Wiséhn 1���.
1�� Zachrisson 1��� s. 34.
1�� Klackenberg 1��2 s. 1��.
1�� Nordeide 1��4 s. 24�.

Figur 60. Bland myntfynden från Kyrkesviken finns fyra 
mynt som sannolikt slagits i Lödöse under Erik Erikssons 
regeringstid 1222-122� respektive 1234-1250. De förestäl-
ler en kyrkobyggnad, en kungakrona och ett svärd. Foto: 
Göran Omnell, Örnsköldsviks museum.
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Tabell 46. Sammanställning av norrländska myntfynd från 1100- och 1200-talet.

plats fyndår Medeltida 
mynt

Mynträknings-
område präglingstid antal

Kyrk- och boplatsfynd

Medelpad
Kvissle kapell 1994-1995 6 Gotland 1225-1288 1
Njurunda kyrkoruin/ 
Kvissle kapell

1928/1930 60 Svealand 1240-tal? 1

Götaland 1260-1266 1

Gotland 1225-1288 1

Tuna kyrkogård 1680/1707 många Svealand 1208-1216 >3

ångermanland

Kyrkesviken 1932, 1991-92 6 Gotland 1225-1245 1

Svealand 1250-1290 1

Götaland 1222-1240-t 4

Gudmundrå kyrkoruin 1938 350 Svealand 1208-1216 1

1250-1280 3

1280-1290 1

Götaland 1250-1275 1

1275-1290 1

Gotland 1225/45-88 1

Nordingrå kyrkoruin 1938-1939 837 Svealand 1208-1216 2

Torsåkers kyrka 1989 89 Svealand 1208-1216 2

1216-1222 2

1234-1250 1

1250-1280 1

1200-tal 1

Götaland ca 1225? 1

Gotland 1140-1225 1

1200-1288 1

Ådals-Lidens 
kyrkogrund

1955 109 Svealand 1250-1280 1

Näsåker, ställverket, 
Ådals-Lidens sn

1944 7 Tyskland 1173-1190 1

1193-1215 2

Jämtland (totalt) Svealand 1180-1196 4

1208-1216 4

1229-1234 2

1240-tal? 1

1250-1280 4

Götaland 1229-1250 1

Gotland 1200-1245 4

ca 1225 1

1225-1245 2

1245-1288 1

Norge 1150-1299 45

samiska offerplatser

Lappland och 
norrbotten (totalt)

Svealand ca 1230 1

Norge 1100-1299 261

Tyskland 1152-1190 1

Land? 1100-t 3
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kronor på frånsidan (LL XXVII). Detta är den första 
svenska myntgrupp som försetts med de symboliska 
tre kronorna. Myntgruppen kan indelas i fjorton olika 
typer med hänsyn till de bokstäver eller tecken som 
förekommer på myntens frånsida. Det ena myntet 
från Selånger går ej att typbestämma, men det an-
dra har på frånsidan bokstaven B (LL XXVII:2). Av 
sammanlagt 2�� fynd av mynt i Sverige tillhörande 
denna gruppen som kunnat bestämmas till typ fanns 
före Selångersfynden endast sju av just denna typ. Av 
dessa har ett mynt påträffats i vardera landskapen 
Halland, Närke, Småland, Västmanland och Öster-
götland, medan två har hittats i Värmland. Typen, 
som tillsammans med ytterligare en typ har något 
högre silverhalt än övriga typer, anses ha präglats i 
Örebro och kan möjligen dateras till början av perio-
den. I Medelpad har tidigare tre bestämbara mynt 
av samma grupp hittats i Njurunda kyrkoruin och i 
Ångermanland fem från kyrkoruinerna i Gudmundrå 
och Nordingrå, vilka dock alla tillhör andra typer.1�0

Vid Styresholm och ”Pukeborg” har fem medel-
tida mynt påträffats vid ”Pukeborg”. Därutöver har 
två mynt hittats som lösfynd i äldre tider; ett sanno-
likt danskt kopparmynt från 1420-talet (ej bevarat) 
som påträffades i rasbranten vid Styresholm omkring 
1�0� samt en gotländsk gote (örtug) från perioden 
13�0/�0-1420 (LL XXXV:3) som framkom i sam-
band med ett husbygge vid folkhögskolan ca 100 me-
ter norr om ”Pukeborg” omkring 1���/��. De nyfunn-
na ”Pukeborgs”-mynten är alla slagna under Albrekt 
av Mecklenburg. Det äldsta är en brakteat med krönt 
huvud (KrH ÄIIc-e) som har slagits ca 13�3-13�0, 
medan de övriga – två brakteater med krönt huvud 
(KrH ÄIIh) och två med krönt S (KrS Äa) – har sla-
gits under perioden ca 13�0-13�0. Penningarna med 
krönt huvud är präglade i Stockholm, medan de med 
krönt S har slagits i Söderköping.

Vid Kvissle kapell hittades fyra svenska 1400-tals-
mynt. Det äldsta av dessa var en brakteat med krönt 
huvud som präglats i början av 1400-talet (KrH YIIc), 
ett annat med krönt A (KrA YIIa) tillhör mitten av 
århundradet, medan de två yngsta med krönt huvud 
(KrH YIIIe) slagits så sent som ca 14�0-1�00. Medan 
penningarna med krönt huvud anses vara präglade 
i Stockholm, hänförs de med krönt A till Västerås 
(Aros). 

Bland de senmedeltida mynten från kyrkorna ingår 
en stor mängd 1300- och 1400-talsmynt, huvudsak-
ligen så kallade krönta penningar av olika typer. Av 
särskilt intresse är dock att även flera högre valörer 
förekommer i materialet från Nordingrå, 2 örtugar 
och � halvörtugar från 1400-talet, vilket annars är 
ovanligt i kyrkfynden. Detta kan förmodas vittna om 

1�0 B. Larsson 1��� s. �, tab. 1

ett visst välstånd och hög social nivå. I allmänhet an-
ses allmogen ha hanterat inhemska brakteater (pen-
ningar), medan handelsmän och den sociala eliten 
tillhört en annan monetär sfär som även hanterade 
större valörer.1�1 Möjligen kan detta sättas i samband 
med att Nordingrå vid denna tid var prosterisäte för 
det stora ångermanländska prosteriet och därmed 
tillhörde de rikaste församlingarna i området.

De senmedeltida myntfynden i regionen återspeg-
lar de stora förändringar som skedde inom det eko-
nomiska området i landet med början under andra 
hälften av 1200-talet och under resten av medelti-
den. Ett enhetligt mynträkningssystem infördes för 
hela landet, utmyntningen och myntanvändningen 
ökade kraftigt, högre myntvalörer infördes och de 
nya mynttyperna blev mer långlivade. Landet hade 
stora ekonomiska skulder och inflationen var mycket 
stor under 1300- och 1400-talen. Silverinnehållet i 
de olika mynttyperna sänktes stadigt under denna 
tid, vilket kan illustreras genom myntfynden från de 
norrländska platserna. Medan silverhalten i Magnus 
Erikssons mynt från 1300-talets mitt i Sankt Olofs-
hamn uppgår till ca �� procent är silverhalten i brak-
teaterna från ”Pukeborg” som slagits under Albrekt 
av Mecklenburg under senare delen av århundradet 
ca �0 procent. Den äldsta av de tre typerna av krönta 
brakteater (från 1400-talets början) som hittats i 
Kvissle kapell innehåller ca 3�,� procent silver, den 
mellersta ca 31,2� procent, och den yngsta från slu-
tet av århundradet ca 2� procent.1�2

Monetariseringen i norr

Förutom myntfynden själva kan två särskilt intres-
santa skriftliga källor lyftas fram som berör myntens 
betydelse i samhället i Ångermanland och Medelpad 
under medeltiden, ett från äldre medeltid och ett 
från senmedeltiden. Det äldsta består av ett brev 
där Birger Jarl år 12�� påminner invånarna i Medel-
pad och Ångermanland om att de lovat bidra men ’en 
penning av vårt mynt eller motsvarande värde’ för var 
och en över 20 års ålder till byggandet av domkyrkan 
i Uppsala och till fattigtionde.1�3 2�0 år yngre är den 
räkenskapsbok som finns bevarad från Stöde kyrka i 
Medelpad för åren 1�01-1�34. Av denna framgår att 
det årliga ”stockoffret”, det vill säga de penninggåvor 
som kyrkobesökarna lämnade i kyrkans offerstock, 
varierade mellan � och 1� örtugar. Omräknat i pen-
ningar motsvarar detta mellan 4� och 12� mynt per 
år.1�4

1�1 Malmer & Wiséhn 1��3 s. 10; Klackenberg 1��2 s. 3�.
1�2 Golabiewski Lannby 1���; Malmer 1��0 s. ��. Mogren 
2000 s. 2�0 med hänvisning till Spufford 1���.
1�3 DS 44�.
1�4 MÄU 121; Cornell 1�1�b; Klackenberg 1��2 s. 3�. Om 
bevarade senmedeltida kyrkoräkenskaper, se Dahlbäck 1��1.
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Kravet på norrlänningarna från Birger Jarl 12�� 
om betalning i reda penningar. kan jämföras med 
Henrik Klackenbergs av kyrkfynden som visar att 
monetariseringen i mellersta Norrland påbörjades 
redan under perioden 1200-12�0.1�� Monetarise-
ringsgraden kan vid denna tid, trots att antalet mynt 
är få, jämföras med förhållandena i Linköpings stift. 
Utvecklingen sammanfaller i tid även med förhållan-
dena i Svealand. Fynden från det tidiga 1200-talet 
domineras av svealändska mynt som slagits i Östra 
Aros och Sigtuna, men även gotländska mynt och 
mynt från västra Götaland förekommer. Inga större 
förändringar tycks ha skett under senare hälften 
av 1200-talet, men under 1300-talet ökade antalet 
mynt, särskilt under århundradets senare hälft då de 
svealändska mynten nästan helt kom att dominera 
myntcirkulationen. Även gotländska och götaländska 
mynt förekom dock. Att många av de äldsta mynten 
från 1200-talets början är medvetet delade – vilket 
inte är fallet under 1300-talet och senare – betyder 
enligt Klackenberg att hanteringen av mynten för-
ändrades under 1200-talets lopp. En jämförelse med 
de då kända profana myntfynden i regionen föränd-
rade inte bilden av utvecklingens huvuddrag. En viss 
skillnad är dock att de svealändska myntens domi-
nans redan i det äldsta skedet inte är lika tydlig i de 
profana fynden som i kyrkfynden. Klackenberg tol-
kar förekomsten av även gotländska, götaländska och 
tyska mynt i de profana fynden som att den kungliga 
kontrollen över områdets myntcirkulation har va-
rit svag under 1200-talet. Omkring år 1300, menar 
Klackenberg, kan dock Norrlands såväl som det övri-
ga medeltida Sverige betraktas som monetariserat.1��

Anders Broberg har lyft fram Klackenbergs resul-
tat och påpekat att det mellannorrländska områdets 
monetarisering i själva verket ligger hundra år före 
Mälarlandskapen och närmast är att jämföra med 
det ekonomiskt tidigt utvecklade Linköpings stift. 
Broberg ser detta som ett utslag av politisk mani-
festation från kungamaktens sida där en stark regal 
kontroll har skapat möjligheter att införa pålagor som 
skulle lösas i penningar. Bakgrunden, menar Broberg, 
kan ligga i centralmaktens intresse för regionens eko-
nomiska förutsättningar och dess karaktär som den 
”politiska maktens marginal”. Broberg menar att det i 
Njurunda påträffade Sigtunamyntet vars enda kända 
motsvarigheten har hittats på Åland stödjer denna 
tolkning.1��

1�� Klackenberg har delat in landet i olika regioner och till 
den norrländska regionen fört samman landskapen Hälsingland, 
Medelpad och Ångermanland. Endast fem av sammanlagt 
3�� mynt har dock hittats i Hälsingland (3 platser av 11), 
vilket innebär att materialet nästan helt baseras på fynd från 
Ångermanland och Medelpad.
1�� Klackenberg 1��2 s. 13� ff, 1�� ff.
1�� Broberg 1��4 s. �2 f.

Henrik Klackenberg menar att monetariseringens 
drivkrafter ytterst står att finna i kungamaktens fis-
kala intresse att driva in skatter och avgifter i reda 
pengar, i syfte att bekosta exempelvis militära och 
andra byggprojekt som kunde befästa dess maktposi-
tion. Detta var dock inte möjligt utan en omfattande 
fjärrhandel och marknadsavsättning. Monetarise-
ringen var knuten till urbaniseringen och till de kon-
tinentala regalrättsliga ideer som gav kungamakten 
ensamrätt till såväl myntning som marknadsinrätt-
ning och beskattning. Såtillvida var monetariseringen 
i Sverige, menar Klackenberg, ett led i den medeltida 
europeiseringsprocessen och ledde till ett förändrat 
ekonomiskt förhållningssätt i samhället med en ökad 
kommersialisering. Den svenska utvecklingen sam-
manfaller dessutom med ”det långa 1200-talets” eko-
nomiska utveckling i Europa.1��

Medeltida mynt och och norrländsk europei-
sering

Bruket av mynt tillhör en av de företeelser i den 
medeltida europeiseringsprocessen som fick långt-
gående konsekvenser både för samhällsekonomin och 
för människors sociala liv i vid mening. Monetari-
seringen var ett medel att stärka makten samtidigt 
som den ingick som ett led i utvecklingen av ett nytt 
ekonomiskt, kapitalistiskt tänkande. Denna lång-
samma process i riktning mot allt större marknads-
ekonomiska inslag förändrade människors mentalitet 
i grunden.1��

Myntfynden från de undersökta centralplatserna 
och kyrkorna förstärker bilden av att monetarise-
ringsprocessen började tidigt i Ångermanland och 
Medelpad. Särskilt tydlig är den påtagliga myntinför-
seln till området i början av 1200-talet, i synnerhet 
under Erik Knutssons regeringstid 120�-121�. Vilka 
politiska och ekonomiska sammanhang som låg bak-
om dessa händelser – långt innan de äldsta bevarade 
skriftliga källorna berör regionen – är okänt. Klart 
är dock att mynten fick snabb spridning i regionens 
centralområden. De äldsta mynten har sannolikt 
framförallt använts i samband med kunglig och kyrk-
lig beskattning. Genom mynten knöts lokalsamhället 
– sannolikt som en medveten strategi i riksbildnings-
processen – allt mer till den kungliga och kyrkliga 
makten. 

Några skriftliga källor som närmare behandlar 
förhållandena i Norrland under 1200-talets första 
hälft finns inte, men det är anmärkningsvärt att så-
väl ärkebiskopen som kungsåren (kungens högste re-
presentant i regionen) hade personliga ägointressen i 
Njurunda- och Tunaområdet vid Ljungans mynnings-

1�� Klackenberg 1��2 s. 1�3 ff.
1�� Klackenberg 1��2 s. 1�, 1�3 ff; Carelli 2001 s. 1��.
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område i början av 1300-talet. Här har också up-
penbarligen funnits ett stormannaskikt under lång 
tid som sannolikt baserade sin makt på älvens eko-
nomiska och kommunikativa betydelse. Med vår nu-
varande kunskap om Medelpads och Tunaområdets 
ställning och kontakter såväl under medeltiden som 
under järnåldern är det inte nödvändigt att tolka de 
märkliga Tunafynden, som exempelvis Klackenberg 
har föreslagit, som en tillfälligt passerande pilgrims 
reskassa.1�0 De anmärkningsvärda 1200-talsfynden 
från Tuna och Njurunda är snarare uttryck för om-
rådets centrala roll i regionens medeltida samhälls-
utveckling. På samma sätt kan de tidiga myntfynden 
från Ångermanälvens mynningsområde sättas in i 
ett sammanhang där regionens kyrkliga och profana 
maktcentrum var beläget. 

Monetariseringsprocessen i Ångermanland och 
Medelpad under 1200-talets första hälft är ett tyd-
ligt uttryck för europeiseringen i regionen. Genom 
denna inkluderades det norrländska samhället i ett 
europeiskt monetärt och ekonomiskt system. 

11.4 En KontinEntaL hushåLLs- och 
uMGänGEsKuLtur – MEdELtida 
KEraMiKKärL i norrLand

I mitten av 1�00-talet skrev Olaus Magnus följande 
om bruket av keramik i sin skildring av de nordiska 
folken: ”Lerkärl tillverkas däremot icke och äro icke 
heller i bruk, frånsedt hvad som möjligen inskeppas 
från Tyskland till försäljning, ty om de fyllas med en 
vätska och denna fryser, springa de fort sönder.”1�1 Av 
detta framgår att keramikkärl var något exklusivt 
och sällsynt i Norden ännu i början av den nya tiden. 
Olaus Magnus förklara detta med det bistra klima-
tet. Avsaknade av inhemsk keramikproduktion gäller 
också för hela den medeltida perioden i Norden.

Keramik hade emellertid tillverkats och använts i 
Norden i stor omfattning under järnåldern. Ett un-
dantag från detta är dock Norrland där hushållskera-
mik överhuvudtaget inte förekom på de norrländska 
järnåldersgårdarna. De keramikskärvor som hittats 
vid undersökningarna av de medeltida centralplat-
serna i Ångermanland och Medelpad vittnar därför 
om ett betydelsefullt skede i utvecklingen av en kon-
tinental, europeisk hushålls- och umgängeskultur, 
men också om delaktigheten i en ekonomi med mass-
producerade varor för en anonym marknad. Eftersom 
alla medeltida keramikkärl som påträffats är impor-
terade och i flera fall exklusiva, vittnar materialet 
även om social skiktning och långväga – direkta eller 
indirekta – kontakter med olika produktionsområ-
den under olika tider.

1�0 Klackenberg 1��2 s. 14�.
1�1 Olaus Magnus 1��� (1���).

I detta avsnitt skall således den norrländska eu-
ropeiseringen diskuteras med utgångspunkt i den 
förändrade hushålls- och umgängeskultur som kan 
avläsas genom de medeltida keramikskärvor som har 
hittats på flera av de undersökta centralplatserna.

Keramik och medeltida hushållskultur

Vid arkeologiska undersökningar av kulturlager i 
medeltida städer påträffas ofta medeltida keramik-
skärvor, inte sällan i stora mängder. Det stora ma-
terialet från stadsmiljöerna har gjort det möjligt att 
ingående studera keramikens tekniska och typolo-
giska utveckling. Keramikfynden har därför fungerat 
som ”ledartefakter” som gjort det möjligt att grovt 
datera de olika kulturlager och bebyggelselämningar 
som påträffats vid i första hand stadsarkeologiska un-
dersökningar.

Keramikkärlens tekniska och formmässiga utveck-
ling är således väl känd, och det är i hög grad också 
kärlens olika tillverkningsorter. Eftersom kärlen 
lätt gick sönder och därmed hade relativt kort livs-
längd samtidigt som den modemässiga formutveck-
lingen kan följas, är keramikskärvorna väl lämpade 
för kronologiska analyser av varuutbyte, kulturella 
kontakter och konsumtionsmönster. Vi saknar dock 
uppgifter om hur importkeramiken distribuerades. 
Ur källkritisk synvinkel är det viktigt att skärvorna 
bevaras väl i jorden och är lätta att hitta vid arkeolo-
giska undersökningar.1�2

Keramikforskningen har tidigare i hög grad va-
rit inriktat på beskrivning och kvantifiering av ma-
terialet. I senare tid har emellertid keramikkärlens 
sociala, kulturella och kommunikativa betydelse 
lyfts fram i allt högre grad. Eftersom skärvorna ut-
gör rester av kärl som använts för specifika ändamål 
i ett hushåll där skärvorna hittats avspeglar kärlen 
såväl kulturella seder och bruk som förhållningssätt 
till förvaring, beredning och intagande av mat och 
dryck. Som huvudregel kan vi i likhet med medel-
tidsarkeologen Christina Rosén förmoda att enkla 
och odekorerade lergodskärl i form av grytor, pannor 
och krukor i allmänhet hörde till den privata sfären i 
hushållen, medan skålar, fat, tallrikar och krus av de-
korerat lergods, stengods och andra keramiska mate-
rial kan ha tillhört den publika sfären. Dessutom har 
sannolikt själva tillgången till importerad keramik 
som sådan under en stor del av medeltiden fungerat 
som en social statusmarkering som symboliserat att 
ägaren varit ”modemedveten” och haft ett internatio-
nellt kontaktnät. Keramikmaterialet vittnar således 
om utvecklingen av en västeuropeisk hushålls- och 
umgängeskultur som är av betydelse för diskussionen 

1�2 Elfwendahl 1��� s. 2� ff; Carelli 2001 s. 1��; Rosén 2004 
s. 110 ff.
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av såväl allmänna ekonomiska, sociala och kulturella 
processer som specifika historiska och politiska ske-
enden. Hittills genomförda undersökningar i Sverige 
har dock huvudsakligen tagit utgångspunkt i urbana 
miljöer i södra och mellersta delarna av landet.1�3

några huvuddrag i förekomsten och utveck-
lingen av medeltidens keramiska kärl 

För att kunna sätta in de norrländska keramikfynden 
skall några huvuddrag i den generella utvecklingen 
av den medeltida keramikanvändingen i Norden rela-
teras. I Danmark och hela det södra Östersjöområdet 
har keramik använts kontinuerligt i hushållen allt-
sedan förhistorisk tid och genom hela medeltiden. 
Keramik förekom i detta område i de flesta sociala 
miljöer i städerna. Även i Skåne, som var en del av 
Danmark under medeltiden, tycks keramik ha varit 
betydligt vanligare under medeltiden än i mellersta 
och norra Skandinavien. Under 1100-talet inleddes 
en kraftig västeuropeisk dominans i importen till 
Östersjöområdet av keramiska kärl som tillverkats 
av specialiserade hantverkare. En tydlig förändring 
i användningen av keramik kan iakttas i det medel-
tida Lund och övriga Danmark från nästan enbart 
enkla kok- och förrådskärl i äldre svartgods (A-gods) 
under 1000-talet till mer diversifierade kärlformer 
och -funktioner när bords- och serveringskärl intro-
ducerades under 1100- och framförallt 1200-talet. 
Denna utvecklingstendens är känd också från städer 
som Sigtuna och Lödöse, Trondheim och Oslo. För-
ändringen antas vara ett led i professionaliseringen 
av keramiktillverkningen vid denna tid.1�4

Köks- och förvaringskärl i grått lergods (yngre 
svartgods, BI) som förekommer i olika former i Öst-
ersjöområdet från 1200-talet till 1400-talets slut, 
med tonvikt på perioden 12�0-1400, tillverkades hu-
vudsakligen i nuvarande Tyskland. Under 1200-talet 
utvidgades användningen av keramik i hela Nordeu-
ropa till att även omfatta bordskärl i lergods som 
skålar och kannor som är gjorda för att synas. Bords-
kärlen kan förknippas med en nordvästeuropeisk ur-
ban dryckeskultur, där öl- och vinkonsumtion kan ha 
ingått i tidens köpmannatraditioner. Kannor och gry-
tor i äldre rödgods (BII:1) som var försedda med ut-
vändig blyglasyr och inte sällan rikt dekorerade, kan 
huvudsakligen dateras till perioden 12�0-13�0. Vid 
mitten av 1200-talet påbörjades även tillverkning av 
så kallat protostengods eller ”nästan stengods” (CI) 

1�3 Rosén 2004 s. 10�, 10�. För aktuell forskning inom 
området, se t.ex. Andersson & Hållans 1���; Bäck 2000; 
Elfwendahl 1���a, 2000a, 2000b, 2001; Hållans & Andersson 
1��2; S. Larsson 2000; Rosén 1���, 1���, 1���, 2004; Tagesson 
1���. 
1�4 Elfwendahl 2001 s. 12� ff; Carelli 2001 s. 1�� ff, 1�3 ff.

som inte var helt genomsintrat, men i början av 1300-
talet utvecklades tekniken att tillverka helt sintrat 
stengods (CII). Tillverkningen av stengodskärl, hu-
vudsakligen bordskärl som kannor, krus och bägare, 
var omfattande i Rhenlandet och området kring 
Siegburg, och dess produkter fick stor spridning i 
Nordeuropa, inte minst i de nordiska medeltidsstä-
derna. Under 1400-talet påbörjades produktionen av 
så kallat yngre rödgods (BII:4) med invändig blygla-
syr. Många nya kärltyper i detta lergods utvecklades, 
däribland trefotsgrytor, fat, stekpannor och skålar. 
Det yngre rödgodset blev allt vanligare under 1�00- 
och 1�00-talen.1��

Christina Roséns undersökning av keramikan-
vändningen i städer och på landsbygden i Halland och 
övriga Västsverige visar att keramik kan betecknas 
som ett urbant fenomen under hög- och senmedeltid. 
Endast enstaka medeltida keramikskärvor har hittats 
på de gårdar som har undersökts arkeologiskt på den 
halländska landsbygden och förhållandet tycks vara 
likadant även i övriga delar av Västsverige. Den ke-
ramik som har påträffats på landsbygden utgörs i hu-
vudsak av skärvor från enstaka kärl i äldre rödgods, 
medan de få bitar stengods som har hittats härrör 
från gårdar som har haft en särställning i området. 
I städerna var keramiska kärl vanligare och mer va-
rierade, däribland importerat stengods, även om an-
talet keramikkärl i de enskilda hushållen sannolikt 
varit få också där. Rosén förknippar användningen av 
keramiska kärl under hög- och senmedeltiden med 
umgängesformer som inbegrep vin- och öldrickande 
i närmast rituella former, en urban kärl- och dryck-
eskultur som vittnar om kulturella kontakter med 
stadsmiljöer på kontinenten.1��

En jämförelse med undersökningar av material 
från norska medeltidsstäder visar att keramiken i 
Trondheim under perioden ca 1100-122� domineras 
av tysk och i viss mån belgisk keramik, för att under 
perioden ca 122�-1�00 helt domineras av keramik 
från England. Denna utvecklingstendens liknar för-
hållandena i Bryggen (Bergen) och i Oslo, även om 
den tyska keramiken förekommer i högre grad i dessa 
städer även under senmedeltiden. Inslaget av syd-
skandinavisk (dansk) keramik är också större i Oslo 
och i Tønsberg.1��

Under större delen av medeltiden saknades in-
hemsk produktion av keramikkärl i det dåvarande 
Sverige. I skriftliga källor omnämns krukmakare i 
Stockholm först under 14�0-talet och från mitten av 
1�00-talet finns krukmakare i flera mellansvenska 

1�� Elfwendahl 1��� s. 3� ff; Gaimster 2002; Rosén 2004  
s. 1�1 ff.
1�� Rosén 2004 s. 143 ff, 14�, 1�2 f, 2�2.
1�� Nordeide 1��4 s. 2�2 ff.

1�� 1��



städer. De äldsta arkeologiska beläggen för krukma-
keri härrör från 1�00-talets början. Tillverkningen 
omfattade yngre rödgods och var knuten till städer-
na. Under mitten och andra hälften av 1�00-talet ex-
panderade produktionen kraftigt med etablering av 
verkstäder i en lång rad städer, däribland Sundsvall 
och Härnösand.1��

Medeltidsarkeologen Magnus Elfwendahl konsta-
terar i sin undersökning av hushållskulturen, såsom 
den avspeglas i materialet från några arkeologiska 
utgrävningar i Uppsala, att keramiska kärl användes 
parallellt med andra kärl som tillverkats av metall, 
trä och glas. Metallfat har tillverkats i såväl plåt av 
järn och kopparlegering som i gjutet järn eller brons. 
Handfat i metall i materialet från Uppsala kan date-
ras till 1200-1400-talen och kokgrytor till 1�00-ta-
let. Kärlen av trä i form av skurna, svarvade eller lag-
gade skålar, bunkar och fat förekommer under hela 
medeltiden, i synnerhet från 1400-talet till mitten 
av 1�00-talet, medan glaskärlen, i huvudsak dryckes-
glas i olika former, uppträder under 1�00-talet.1��

Keramikfynden från de undersökta central-
platserna i ångermanland och Medelpad

Sammanlagt har omkring femhundra keramikskärvor 
från medeltiden och senare tidsperioder tillvarata-
gits i samband med undersökningarna av de medel-
tida centralplatserna i Ångermanland och Medelpad. 
Av dessa är över trehundra medeltida, medan resten 
tillhör senare perioder. De medeltida keramikskär-
vorna är särskilt intressanta ur ett centralplatsper-
spektiv eftersom keramikfynd är relativt ovanliga på 
hela den svenska landsbygden under större delen av 
medeltiden. Även keramikskärvorna från senare pe-
rioder är intressanta i sammanhanget, eftersom de 
vittnar om bords- och måltidskulturens utveckling i 
området under en längre period. De yngre skärvorna 
har vid undersökningarna framkommit i omrörda 
ploglager i åkermarken.

Keramikfynden från undersökningarna har analy-
serats av Magnus Elfwendahl (tab. 4�). Vid analysen 
har Elfwendahl förutom sedvanlig bestämning av 
godstyper lagt tonvikt på identifiering av olika kärl-
typer och kärlfunktioner med hjälp av mynnings- och 
bottenpartier samt vissa kärltillbehör som ben, skaft 
och hänklar. Materialet har delats in i huvudgrup-
perna lergods, stengods, fajans, flintgods och pors-
lin.200 Den följande redovisningen baseras huvudsak-
ligen på Elfwendahls analyser och tolkningar.201 

1�� Elfwendahl 1���, 1��� s. 42 ff, �� ff.
1�� Elfwendahl 1��� �4 ff, s. 12�.
200 Se vidare Elfwendahl 1���.
201 Elfwendahl 1���a, 1���b; Elfwendahl & Grundberg 2000. 
Matthias Bäck, Riksantikvarieämbetet/ UV Bergslagen, har 
bidragit med synpunkter kring några av kärlen.

Vid Kvissle kapell tillvaratogs i långhuset delar 
av ett kärl i sintrat stengods med en utvändig grön 
blyglasyr. Sådana grönglaserade stengodskärl, före-
trädesvis bukiga kannor, förekommer under 1400-ta-
let. Kärlen är tillverkade vid verkstäderna i Siegburg, 
men den gröna glasyren har antagligen anbringats vid 
verkstäder i Flandern. Utöver detta fynd har även 
några keramikskärvor tillvaratagits i åkermarken nå-
got hundratal meter från kapellet på det gamla präst-
bordets ägor. Dessa hör till två stengodskärl från 
Rhenlandet, dels en hög kanna daterad till 1�00-ta-
lets mitt som troligen härrör från verkstäderna i Köln 
eller Frechen, dels en flaska från 1�00-talet med en 
behandling som är karakteristisk för verkstäderna i 
Raeren och Aachen.

Vid Sankt Olofshamn påträffades 1�� keramik-
skärvor, varav ett tjugotal medeltida skärvor framkom 
i anslutning till de undersökta bebyggelselämningar-
na i hamnområdet. De äldsta fynden består av delar 
från flera olika höga och rundbukiga kannor i proto- 
stengods respektive ”nästan stengods” som tillver-
kats i Siegburgområdet i Rhenlandet under perioden 
12�0-1300. Bland de övriga medeltida fynden finns 
några skärvor äldre blyglaserat lergods som sannolikt 
har efterbildat västeuropeiska kokkärl eller stekfat 
men tillverkats i sydvästra Östersjöområdet under 
1200- eller 1300-talet. Från 1300- eller 1400-talen 
härrör delar av små kannor eller bägare i ”nästan 
stengods” med utvändig lila engobe. Kärlen består 
huvudsakligen av bordskärl. Den eftermedeltida ke-
ramiken, från 1�00- till 1�00-talet, framkom i plog-
lagret i den omgivande åkermarken. Från 1�00-talet 
och senare härrör kärl i ljust lergods samt framförallt 
stengods som kan knytas till Siegburg, Niedersach-
sen, Raeren, Waldenburg respektive Westerwald. 
Från perioden ca 1��0-1�30 hör en skärva från ett 
fat eller en skål i lergods av Werratyp, men här finns 
också en stor mängd inhemskt producerade blyglase-
rade förvarings- och bordskärl i yngre rödgods som 
blev vanliga från 1�00-talets mitt. Efter denna tid 
uppträder även kärl i fajans, flintgods och porslin.

Keramikfynden från Bjärtrå fäste omfattar 23� 
skärvor, varav omkring 220 är medeltida. Skärvorna 
framkom huvudsakligen i vallgravens övre del. De 
medeltida kärlen härrör från en period som sträcker 
sig från 1300-talets mitt till ett par decennier in på 
1400-talet och är tillverkade av äldre blyglaserat ler-
gods, grått lergods (yngre svartgods) samt stengods. 
Åtminstone ett tjugotal olika kärl i äldre blyglase-
rat lergods (1�0 skärvor) har identifierats och ett 
tiotal olika kärl i grått lergods (4� skärvor). De olika 
lergodskärlen har tjänstgjort som kok-, stek-, förva-
rings- och serveringskärl för mat och dryck (fig. �1). 
Kokgrytor och kannor i olika storlek och utformning 
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dominerar. Lergodskärlen har motsvarigheter i södra 
Östersjöområdet under 1300-talet, medan stengods- 
kärlen (13 skärvor) i form av minst två rundbukiga 
kannor kan hänföras till Siegburg och perioden 13�0-
14�0. Från det omrörda ploglagret härrör en mindre 
mängd skärvor från senare perioder i andra keramis-
ka material och kärlformer än tidigare. Det rör sig fö-
reträdesvis om sannolikt lokalt tillverkade blyglase-
rade bords-, kok- och förvaringskärl i yngre rödgods 
från 1�00-talet, men även en skål i ljust lergods från 
samma tid samt ett senare fragment i flintgods. 

Vid undersökningarna av Styresholm och ”Puke-
borg” har endast en keramikskärva påträffats vid 
Styresholms nedre platå. Det rör sig om ett ljusgrått 
stengods med en utvändig mörkbrun färg som är ka-
rakteristiskt för en hög kanna från verkstäderna i 
Waldenburg i Sachsen. Kärltypen dateras vanligen 
till 1400-talet och motsvarigheter har tidigare bland 
annat hittats vid borgen i Skanör i Skåne som dateras 
till tiden före 142�. 

Keramikmaterialet från Kyrkesviken omfattar 
ett �0-tal skärvor som hör till två kärl. Flertalet av 
dessa hittades i verkstadsområdet vid utgrävning-

arna på 1�30-talet. Kärlen består av stora delar av 
en kanna i ett protostengods med en utvändig brun-
lila engobe samt en lergodskanna med en utvändig 
blyglasyr. Kannan i protostengods har tillverkats i 
Rhenområdet eller Niedersachsen (fig. �2). Vanligen 
framstår denna godstyp som typisk för 1300-talet, 
men den uppträder redan under 1200-talets andra 
hälft. Om kärlet är en Siegburgprodukt kan det på 
grund av mynningsformen hänföras till perioden ca 
12�0-1300. Kannan i äldre blyglaserat lergods är en 
västeuropeisk produkt, möjligen från någon keramik-
verkstad i Flandern, och kan i tid inte placeras när-
mare än 1200- eller 1300-tal.

Endast från Sankt Olofshamn och Bjärtrå fäste är 
kärlmaterialet så stort att det är relevant att jäm-
föra fördelningen av de olika gods- och kärltyper 
som förekommer. Från dessa platser har även sentida 
keramik tillvaratagits. I tabell 4� har en sådan sam-
manställning gjorts med utgångspunkt i mynnings- 
och bottenpartier samt kärltillbehör som hänklar, 
rörskaft och ben.

Keramiktyp sankt 
olofshamn

Kvissle 
kapell

Bjärtrå 
fäste styresholm Kyrkesviken

Lergods

äldre blyglaserat 2 1�0 24

Grått lergods 4�

Ljust lergods 1 1

Werratyp 1

Yngre rödgods �0 1�

stengods

Protostengods � 43

Siegburgtyp 10 1 13

Niedersachsen-
/Hessentyp

3

Waldenburgtyp 1

raerentyp 1 1

Westerwaldtyp 3

övrigt stengods 3 1

fajans

Svensk fajans �

porslin

Kinesiskt �

Europeiskt 3

flintgods

Svenskt �0 1

summa 187 3 238 1 67

Analys: Magnus Elfwendahl

Tabell 47. Keramikskärvorna (även 
sentida) från de undersökta platser-
na i Ångermanland och Medelpad 
fördelade på keramiktyp. Endast 
kärl.
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hushålls- och umgängeskulturens utveckling 
vid de undersökta centralplatserna

Mängden keramikskärvor från de norrländska plat-
serna är mycket ringa om vi jämför med fyndmateria-
let från medeltida städer. Bristen på tjocka kulturla-
ger gör att fynden ofta inte heller kan relateras till 
stratigrafiskt åtskilda faser. Ur källkritisk synvinkel 
så innebär detta självfallet att nya fynd kan förändra 
den bild som det studerade materialet ger upphov 
till. Trots detta och trots att storleken på de under-
sökta ytorna varierar avsevärt är det fullt möjligt 
att utnyttja det samlade materialet för att studera 
såväl långa kulturella processer som konkreta histo-
riska skeenden. Resultaten från undersökningarna i 
Västsverige och andra delar av landet som visar att 
keramik var ett urbant fenomen och mycket ovanlig 
på landsbygden under medeltiden, innebär att blotta 
förekomsten av keramik i Norrland har betydelse för 
diskussionen om europeiseringsprocessen i regio-
nen.

I det följande bildar keramiken grund för en be-
skrivning av förändringar i hushållskulturen vid de 
centralplatserna i Ångermanland och Medelpad. 
Eftersom hushålls- och umgängeskulturens föränd-

ringar blir tydligare i ett längre perspektiv, utvidgas 
beskrivningen till att även omfatta perioden efter 
medeltiden. Detta är möjligt tack vare att även till 
synes ”recenta” fynd har insamlats i ett antal provru-
tor eller som lösfynd i åkermarken i samband med de 
arkeologiska undersökningarna vid Sankt Olofshamn 
och Bjärtrå fäste. Redovisningen baseras på Elfwen-
dahls analyser och tolkningar av kärlmaterialet.202

De äldsta kärlen i fyndmaterialet från de under-
sökta centralplatserna utgörs av kannor i lergods och 
så kallat protostengods från senare delen av 1200-ta-
let som hittats vid Kyrkesviken i Ångermanland och 
Sankt Olofshamn i Medelpad. Kärlen härrör från en 
specialiserad och standardiserad produktion i Väst-
europa och är tecken på en europeisk umgängeskul-
tur som inte tidigare avspeglat sig i det norrländska 
fyndmaterialet. Keramiska kärl har uppenbarligen va-
rit exklusiva i regionen vid denna tid, vilket har gjort 
dessa bordskärl – som är gjorda för att synas – till 
betydelsefulla symboler för platsernas kontakter och 
sociala status. Den stora kannan eller tillbringaren 
av lergods från Kyrkesviken är av ett slag som enligt 
Elfwendahl kan ha använts vid handtvätt i samband 
med måltider. Kärlet tillhör en typ som är mycket 
vanlig i materialet från det medeltida Uppsala, där 
det började användas under 1200-talet. Exemplaret 
från Kyrkesviken är emellertid det enda i sitt slag i 
det norrländska materialet.

I början av 1300-talet ökar antalet keramiska kärl 
vid de undersökta platserna, vilket vittnar om ökade 
kulturella och ekonomiska kontakter med Västeuro-
pa. Vid denna tid blir bordskärl av helt genomsintrat 
stengods allt vanligare, på bekostnad av de blyglase-
rade kannorna. De västeuropeiska kärlen slog snabbt 
igenom och spred sig till allt fler sociala kategorier. 
Stengodskärlen från Sankt Olofshamn och Bjärtrå 
fäste, de äldsta från omkring 1300, härrör huvud-
sakligen från Siegburgområdet öster om Bonn vars 
produktionscentrum inledningsvis helt dominerade 
användningen av stengodsprodukter i Östersjöom-
rådet. Först under senare delen av 1300-talet och 
under 1400-talet blev även stengodskärl från andra 
verkstäder vanliga i regionen. De norrländska kärlen 
visar att regionen redan under 1300-talet ingick i ett 
utvecklat nätverk för varuutbyte i norra Europa. 

Parallellt med bordskärlen av stengods förekom 
under 1300-talet både vid Sankt Olofshamn och 
Bjärtrå fäste köks- och bordskärl av lergods. Det finns 
såväl blyglaserade som oglaserade kärl. Kökskärlen 
består av kokgrytor och stekfat medan bordskärlen 
utgörs av kannor. Bjärtrå fäste skiljer sig dock i hög 
grad från Sankt Olofshamn och de andra platserna, 

202 Elfwendahl 1���a, 1���b; Elfwendahl & Grundberg 2000 
samt där anförda referenser.

Figur 61. Keramikfynden från Bjärtrå fäste har en mycket 
speciell sammansättning som till stor del kan dateras till 
1300-talets mitt och andra hälft. Teckning: Magnus Elf-
wendahl.
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eftersom de många fynden visar att man på just 
denna plats regelmässigt har använt olika keramiska 
kärl vid tillagning och förtäring av mat. Det är up-
penbart att platsen haft anknytning till regioner där 
keramikkärl varit vanligt förekommande i hushållet 
under 1300-talets ändra hälft och 1400-talets bör-
jan. De blyglaserade och oglaserade lergodskärlen 
från Bjärtrå har sina tydligaste motsvarigheter i var-
dagskärl som tillverkades i södra Östersjöområdet. 
Endast enstaka kokkärl i lergods återfinns däremot 
i Sankt Olofshamn, vilket mer liknar förhållandena i 
Mälardalsstäder som Uppsala, Västerås och Enköping 
där blyglaserade och oglaserade kökskärl i lergods 
från denna tid är ovanliga. En av anledningarna kan 
vara konkurrensen av gjutna bronskärl för köks- och 

Tabell 48. Fördelning av gods- och kärltyper från undersökningarna av 
Sankt Olofshamn och Bjärtrå fäste. Endast skärvor från mynnings- och 
bottenpartier samt kärltillbehör redovisas i tabellen.

Keramik- och kärltyp Kärldelar sankt 
olofshamn

Bjärtrå 
fäste

äldre blyglaserat

Kokkärl Mynning 8

Botten 15

Hänkel 3

Ben 5

Stekfat Mynning 3

Botten 1

Grått lergods

Kokkärl Mynning 1

Botten 2

Ben 3

Kanna Mynning 4

Botten 2

Kokkärl/kanna Hänkel 1

Ljust lergods

Skål Mynning 1

yngre rödgods

Kokkärl rörskaft 1 1

Kokkärl/förvaring Mynning 2 1

Förvaring Botten 1

Hänkel 1

Skål Mynning 3

Botten 1 1

Hänkel 1 1

Låg skål/fat Mynning 4 1

Botten 1

Blomkruka Mynning 1

siegburgtyp

Kanna/bägare Mynning 1

Flaska Mynning 1

Westerwaldtyp

Flaska Hänkel 2

övigt stengods

Flaska Mynning 2

svenskt fajans

Fat Mynning 1

Burk Mynning 1

Kinesiskt porslin

Kopp Mynning 1

Fat Mynning 2

övrigt porslin

Kaffefat Botten 1

flintgods

Djup tallrik Mynning 2

Fat Mynning 2

Botten 7

Kopp Mynning 1

Kaffefat Mynning 1

Skål Mynning 2

Burk Mynning 1

övriga kärltyper Botten 1

Figur 62. Kärlet av slammad, stengodsliknande keramik 
vittnar inte bara om Kyrkesvikens sociala status och di-
rekta eller indirekta handelskontakter med Rehnområdet 
under 1200-talets andra hälft. Det är även en symbol för 
att Norrlandskusten blivit en del av en nytt ekonomiskt 
och politiskt Europa. Foto: Göran Omnell, Örnsköldsviks 
museum.
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bordsändamål. Ett fragment av en sådan bronsgryta 
har för övrigt hittats vid Bjärtrå fäste.203

I början av 1400-talet får Siegburgområdet kon-
kurrens av produkter från Sachsen och Waldenburg-
området. Ett exempel på höga stengodskannor typis-
ka för kärlen från Waldenburgtrakten har påträffats 
vid Styresholm. Dessa kärl är inte särskilt vanliga i 
de mellansvenska städerna. Under 1400-talet vidare-
utvecklas dock användningen av glasyrer och dekor i 
den västeuropeiska keramikproduktionen. Om detta 
vittnar en kanna i grönglaserat stengods från 1400-
talet i Kvissle kapell.

Under senmedeltiden spreds användningen av 
bordskärl av keramik till alltfler sociala grupper i Eu-
ropa. Efterfrågan och kraven ökade och under senare 
hälften av 1�00-talet utvecklades stengodskärlen 
genom olika reliefdekorer. Stengodskannor av detta 
framträdande slag återfinns i materialet från Kvissle 
och troligen också Sankt Olofshamn. Med början 
strax före 1�00 blir bordskärl i fajans från Nederlän-
derna högsta mode, vilka efterliknades i olika typer 
av blyglaserade lergods. Bland annat spreds sådana i 
stort antal från områdena kring de nordtyska floder-
na Weser och Werra. Ett sådant bordskärl av Wer-
ratyp har hittats i Sankt Olofshamn och kärl i ljust 
lergods från samma tid har hittats såväl vid Bjärtrå 
fäste som vid Sankt Olofshamn. 

Under senare delen av 1�00-talet blir alltfler kera-
mikverkstäder verksamma i svenska städer, vid mit-
ten av 1�00-talet i Söderhamn och Hudiksvall och 
från 1�00-talets slut också på landsbygden i Hälsing-
land.204 De äldsta kända krukmakerierna i Sundsvall 
och Härnösand härrör från mitten av 1�00-talet och 
1��4 fanns tre sådana i Sundsvall och två i Härnö-
sand.20� Bordskärl i form av dekorerade tallrikar, fat 
och skålar samt krukor med hänklar dominerade den 
lokala produktionen. När alltfler hushåll i regionen 
härigenom fick tillgång till allt billigare bordskärl 
i lergods, blev under 1�00-talet istället exklusiva 
bordskärl i fajans och kinesiskt porslin nya sociala 
statusföremål. Efterfrågan ledde till att flera fajans-
manufakturer etablerades i landet vid 1�00-talets 
mitt. Några sådana svenska bordskärl i fajans åter-
finns i materialet från Sankt Olofshamn, liksom kop-
par och fat i kinesiskt porslin.

Av helt annat slag är de stengodsflaskor avsedda 
för mineralvatten, tillverkade i Rhenlandet under 
1�00-talet, som hittats vid Sankt Olofshamn. Må-
hända har de samband med den hälsobrunn som 
enligt Abraham Hülphers beskrivning från 1��� låg 

203 Elfwendahl 1���a, 2000a, 2000b. Om bronskärlen, se 
Anund et al. 1��2; Anund 1���.
204 Lundell 1���.
20� Söderlund 1�4�.

vid Prästviken nära utgrävningsplatsen ”nedre wid 
sjökanten och har timrat brunshus med spis”. Vid 
Hülphers besök den 1� augusti pågick ännu ”bruns-
terminerne och gäster ifrån åtskillige orther woro 
här samlade”.20�

Fajans- och porslinsprodukterna började vid slu-
tet av 1�00-talet ersättas av inhemskt flintgods som 
definitivt gjorde de keramiska kärlen till vardagspro-
dukter. 1�00-talets koppar och små fat i flintgods 
och senare också benporslin vittnar om den ökade 
användningen av kaffe och te. Mattallrikar tillver-
kades nu också i flintgodskeramik. Tillverkningen av 
hushållskärl industrialiserades och koncentrerades. 
Det industriellt framställda lergodset fick alltfler 
användningsområden under 1�00-talet, vilket kan 
exemplifieras genom skålar och blomkrukor som på-
träffats vid Sankt Olofshamn.

Medeltida och senare keramik från andra  
platser i norrland

Ett mindre antal medeltida keramikskärvor har även 
hittats vid de övriga undersökta medeltida central-
platserna längs Norrlandskusten (tab. 4�).20� Vid 
Kyrkudden i Hietaniemi hittades således två sten-
godsskärvor av Waldenburgtyp från ett litet pokal-
liknande kärl från 1400-talets första hälft. Dess-
utom påträffades sju bitar yngre rödgodskeramik 
som tycks härröra från en trefotsgryta, vidare tre ej 
närmare bestämda lergodsbitar (möjligen yngre röd-
gods) samt delar av ett dekorerat lerfat som är efter-
medeltida.20�

Vid Luleå Gammelstad har vid olika undersök-
ningar hittats ett trettiotal keramikskärvor, varav 
merparten är stengods. Mathias Bäck som studerat 
detta material har bland annat identifierat en skär-
va från Siegburg, fem från Westerwald/Raeren och 
fyra som möjligen härrör från Niedersachsen. Flera 
av dessa skärvor har tillhört kärl som sannolikt här-
rör från 1�00-talet eller senare. Såväl bordskärl som 
serveringskärl är representerade.20�

Vid undersökningarna i Gamla Kyrkbyn utanför 
Piteå hittades nio skärvor stengods samt ett par bitar 
ljust lergods/yngre svartgods. Sju av stengodsskär-
vorna är av Siegburgtyp och härrör sannolikt från en 
eller två kannor, medan två andra stengodsbitar kom-
mer från ett litet kärl med hänkel. Samtliga kärl kan 
sannolikt dateras till 1300-talet.210

20� Hülphers 1��� s. �4, 1�2.
20� Endast materialet från Faxeholm har analyserats av 
Magnus Elfwendahl efter samma principer som fynden från 
Ångermanland och Medelpad. Presentationen av det övriga 
materialet baseras på publicerade uppgifter och rapporter.
20� Wallerström 1���b s. 13� f, 1��, 1��.
20� Muntl. uppgift Mathias Bäck.
210 Wallerström 1���b s. �2. 
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Vid ”Bure kloster” i Västerbotten (14�0- ) tillvara-
togs ett 40-tal keramikskärvor. I den så kallade ”verk-
staden” hittades 40 skärvor yngre rödgodskeramik 
som förmodas härröra från 4-� kärl, varav åtminstone 
en trefotsgryta och en kanna, samt en bit av fajans 
som sannolikt har hamnat på platsen sekundärt. I 
den så kallade ”källaren” framkom en obestämd skär-
va lergods.211

I samband med undersökningarna av Sankt Olofs-
hamn på Drakön i Hälsingland framkom sju skärvor 
yngre rödgods (trefotsgryta), några obestämda bitar 
(lergods?) samt en skärva stengods.212

Vid undersökningarna av Faxeholm vid Söder-
hamn tillvaratogs totalt 24 keramikskärvor. De med-
eltida skärvorna består av elva bitar äldre rödgods, 
fyra skärvor ”nästan stengods” av Niedersachsentyp 
samt en skärva stengods av Siegburgtyp och tre av 
Waldenburgtyp. Keramiken från Faxeholm kan all-
mänt dateras till 1300- och 1400-talet.213

Som jämförelse till fynden från dessa central-
platser kan undersökningarna av några medeltida 
gårds- och boplatsmiljöer i Norrland nämnas. Från 
den medeltida fasen i Björka i Hälsingtuna socken 
i Hälsingland (ca 1200-13�0) härrör fyra skärvor 
äldre rödgods,214 medan sex skärvor yngre rödgods 
hittades vid undersökningarna av den medeltida be-
byggelsen (ca 13�0/1400-1�00) vid Kyrklägdan i Ås 

211 Burman 1��� s. 1� ff.
212 Huggert 1���b.
213 Elfwendahl 1���b; Mogren 2000 s. 2��.
214 Lagerstedt 2004 s. 120, 142.

socken, Jämtland.21� Delar av ett fat i yngre rödgods 
har också påträffats i en husgrund från senmedeltid 
och senare i Lappviken i Jörns socken i Västerbot-
ten.21� Vid Arnäsbacken i Arnäs socken i norra Ång-
ermanland hittades ingen keramik alls från den med-
eltida bebyggelsen (ca 10�0-1��0) och inte heller vid 
det medeltida huset i Gene (1200-talet).21�

Ingen medeltida keramik finns i det av Inger 
Zachrisson presenterade fyndmaterial som tillvara-
togs i samband med de stora älvregleringarna i Ång-
ermanland, Västerbotten och Lappland i Norrlands 
inland.21� Inte heller vid de av Sven-Donald Hedman 
undersökta samiska boplatserna och offerplatserna i 
övre Norrlands inland förekommer medeltida kera-
mik.21�

Medeltida keramik och norrländsk  
europeisering

Keramikfynden från de medeltida centralplatserna i 
Ångermanland och Medelpad vittnar om sociala nor-
mer, integreringen i en vidare västeuropeisk hushålls- 
och umgängeskultur, samt ett nytt förhållande till 
konsumtion av massproducerade varor. Keramiska 
kärl var emellertid förhållandevis exklusiva i Norr-
land före 1�00-talet, då den inhemska produktionen 
av keramik inleddes i landet. De kärl som förekom 

21� Lagerstedt 2004 s. 1�� ff.
21� H. Wallander 1��0 s. 12, 14, �2.
21� Ramqvist 1��� s. 113 ff; 1��3 s. �2 f.
21� I. Zachrisson 1���.
21� Hedman 2003.

Keramiktyp Kyrkudden Gammel-
stad

Gamla 
Kyrkbyn

”Bure 
kloster”

sankt 
olofshamn 
(drakön)

faxeholm

Lergods

äldre blyglaserat 1? 11

Grått lergods 2

Yngre rödgods 7 1 40 7

Obest. lergods 3 4 1 3?

stengods

rhenlandet 6

Siegburg 1 7 1

Niedersachsen 10 4

Waldenburg 2 2 3

Westerwald/
raeren

5

Obest. stengods 13 2 1

summa 12 43 11 41 11 19

Tabell 4�. Medeltida 
(och senare) keramik-
fynd från andra norr-
ländska centralplatser.

1�2 1�3



under medeltiden var i huvudsak bordskärl av olika 
slag som var avsedda att synas. De framträder dock 
redan i samband med etableringen av de norrländska 
centralplatserna under 1200-talets slut och har san-
nolikt varit viktiga sociala symboler.

Särskilt anmärkningsvärt är fyndmaterialet från 
Bjärtrå fäste som är det största medeltida kera-
mikmaterialet som hittills framkommit i Norrland. 
Det betydande inslaget av äldre blyglaserat lergods 
av olika kärltyper från 1300-talets mitt och sena-
re hälft avviker tydligt både i mängd och typ från 
de övriga platserna, inte minst det närbelägna och 
delvis samtida Styresholm. Den stora variationen 
och sammansättningen av kärl från Bjärtrå fäste är 
i själva verket ovanligt för hela mellersta och norra 
Östersjöområdet, också i jämförelse med de medel-
tida städerna i Mälardalen och Västsverige. Mate-
rialet vittnar om direkta kontakter med södra Öst-
ersjöområdet under 1300-talets mitt eller senare 
hälft, kanske i form av en rent ”utländsk” bosättning. 
Under 1�00-talets slut och 1�00-talets början blev 
de första städerna som anlades på statsmaktens 
initiativ längs Norrlandskusten viktiga ekonomiska 
centra, men också sociala innovationsmiljöer för en 
västeuropeisk hushållskultur. Innan lokala krukma-
keriverkstäder etablerades i Norrlandsstäderna vid 
mitten av 1�00-talet bestod de keramiska kärlen 
framförallt av utländska bordskärl, mestadels väst-
europeiskt stengods, som sannolikt var förbehållna 
centralplatsernas social miljöer.

Importen och användningen av keramik och de 
därmed sammanhängande förändringarna i varu-
konsumtion och umgängeskultur som kan följas vid 
de undersökta centralplatserna i Ångermanland och 
Medelpad är tydliga tecken på den medeltida euro-
peiseringen i Norrland.

11.5 hantvErKEts spEciaLisErinG 
– MEtaLLBEarBEtninG och 
KaLKproduKtion

Under medeltiden blev tillverkningen av varor genom 
olika typer av hantverk alltmer specialiserad, profes-
sionaliserad och kommersialiserad. Medan järnål-
dersgårdarnas hantverk i hög grad varit inriktat mot 
husbehov, kan under vikingatiden och den äldre med-
eltiden en ökad specialisering av hantverket iakttas 
på centralplatser och i tidiga städer. När varor i ökad 
utsträckning producerades för en anonym marknad 
blev mångfalden allt större, vilket fick betydelse för 
många aspekter i människors liv och förhållningssätt 
till den materiella kulturen. Föremål kunde fungera 
som sociala identitetsskapande markörer över allt 
större geografiska områden. Hantverksproduktion 
av föremål var relaterad till varuutbyte och konsum-

tion.220 Specialiseringen inom hantverket kan därmed 
betraktas som ett betydelsefullt inslag i europeise-
ringsprocessen.

Men även förändringar inom andra typer av hant-
verk som inte var direkt relaterade till produktion 
av konsumtionsvaror fick betydelse den medeltida 
europeiseringen. Det gäller i synnerhet den kader 
av specialiserade hantverkare som var organiserade 
i bygghyttor i samband med bygget av de medeltida 
stenkyrkorna, såsom stenhantverkare, kalkarbetare, 
timmermän, smeder med flera.221 Detta var nya yr-
kesgrupper i Norrland under medeltiden med kun-
skaper som knöt samman regionen med den europe-
iska kultursfären.

Mot denna bakgrund ska i detta avsnitt undersök-
ningarna av de medeltida centralplatserna i Ånger-
manland och Medelpad ligga till grund för en studie 
av hur specialiseringen av olika hantverk – som ett 
led i europeiseringen i området – har kommit till ut-
tryck i Norrland under medeltiden. De två hantverk 
som har identifierats och som därmed får ligga till 
grund för undersökningen är metallbearbetning res-
pektive kalkproduktion.

Metallbearbetning i skandinavien under yngre 
järnålder och medeltid

Från yngre järnålder och äldsta medeltid är en rad 
verkstadsplatser för tillverkning av smycken och an-
dra småföremål av brons kända arkeologiskt i Skandi-
navien. Dessa platser är nästan uteslutande knutna 
till tidiga städer och andra centralplatser. Genom en 
direkt eller indirekt koppling till stormän och kunga-
makt kan bronsgjutarna antas ha haft en särskild so-
ciala ställning i samhället.222

Verkstadsplatser för bronshantering har påträf-
fats i flera av de tidigmedeltida städerna i Skandi-
navien. I Sigtuna har lämningar efter bronsgjuteri 
påträffats från 1100-talet och i Oslo från perioden 
1100-11�0.223 Rester efter metallhantverk i form av 
bronsgjutning och järnsmide har också hittats i det 
medeltida Trondheim. Spåren består av deglar, gjut-
formar, halvfabrikat, redskap samt råmaterial och 
avfall. Bronsgjutning av lyxprodukter dominerade 
verksamheten där fram till 1100-talets slut, medan 
det mer allmänna smidet blev vanligt från mitten av 
1100-talet då produktionen intensifierades. Metall-
hantverket tycks ha minskat kraftigt i omfattning 
från och med 1300-talets första hälft. Arkeologen 
Sæbjørg Walaker Nordeide menar att metallhantver-
ket i Trondheim kan ha haft en symbolisk och aukto-

220 Carelli 2001 s. 141 ff, 1��, 1�� ff.
221 J. Svanberg 1��3 s. �3 ff; Ekroll 1��� s. 112 ff.
222 Anund 1���.
223  Nordin 1��3; Faerden 1��0.
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ritativ, om än inte grundläggande, roll i urbanisering-
ens etableringsfas.224 

I det medeltida Lund har flera platser med metall-
verkstadslämningar från olika tidsperioder påträf-
fats. Medan bronshantverket under 1000-talet var 
sporadiskt och varierat, ökade specialiseringen och 
professionaliseringen under 1100-talet. Peter Ca-
relli betecknar metallhantverket under perioden ca 
1100-11�0 som ”intensiv kundproduktion” som efter 
ca 11�0 övergår till ”ett fullt utvecklat marknadspro-
ducerande hantverk”.22�

Förvånansvärt få fynd av detta slag är däremot 
kända i Norden från tiden efter ca 12�0. Johan 
Anund menar att en av anledningarna till de få hög- 
och senmedeltida verkstadsfynden skulle kunna vara 
att produktionen vid denna tid försköts mot färre va-
rianter av enklare massproducerade smycken. Dessa 
smycken tillverkades på ett färre antal platser och 
spreds via en ökad långdistanshandel.22�

När det gäller verkstadslämningar på landsbyg-
den har tidigmedeltid sådana påträffats i samband 
med undersökningar vid Borgs säteri i Östergötland. 
Fynden beslår bland annat av blästermunstycken och 
slagg som vittnar om järnsmide och möjligen även 
bronsgjutning. Platsen omnämns som kungsgård un-
der Magnus Erikssons tid 1333.22�

Smidesslagg som vittnar om järnsmide är vanligt 
förekommande vid arkeologiska utgrävningar allti-
från äldsta järnålder. Större mängder medeltida 
slaggfynd har tillvaratagits i borg- och stadsmiljöer. 
Vid en översiktlig studie av ett antal olika grävningar 
i Trondheim, konstaterade Ulla Bergquist att slagg i 
varierande mängder ofta förekom i medeltida fyndla-
ger, dock inte allmänt.22� Utgrävningar och studier av 
medeltida järnsmedjor är emellertid relativt få, med-
an intresset i högre grad har varit riktat mot själva 
järnproduktionen.

Lämningar av metallhantering vid central- 
platserna i ångermanland och Medelpad

Vilka lämningar har då hittats vid de medeltida cen-
tralplatserna i Ångermanland och Medelpad som 
visar att metallhantering har förekommit i dessa 
miljöer? Om vi börjar med Styresholm så har slagg 
som vittnar om smidesverksamhet påträffats på såväl 
mittplatån som den nedre södra platån, däribland 
flera hela så kallade bottenskållor. Även smidesavfall 
av järn har hittats på borgen. På tvillinganläggningen 

224 Bergquist 1���; Nordeide 1��4a s. 21� ff, 240.
22� Mårtensson 1��2; Bergman & Billberg 1���; C. Johansson 
1��3; Carelli 2001 s. 14� ff.
22� Anund 1���.
22� Lindeblad & Nielsen 1��� s. 4� ff.
22� Bergquist 1��� s. 102 ff.

”Pukeborg” kan ingen järnsmidesaktivitet beläggas, 
men däremot bronsgjuteri. Avfall i form av ett fler-
tal bronsgöt (smältor) vittnar om gjuteriverksamhet. 
En analyserad bronssmälta innehöll en tenn-blysam-
mansättning utan zink.22�

När det gäller Bjärtrå fäste så kan av det förslag-
gade materialet som påträffats där endast en mindre 
mängd säkert knytas till metallhantering. Till detta 
hör en relativt tät, runnen slagg med kolavtryck som 
möjligen härrör från omsmältningssprocessen.230 En 
intressant iakttagelse är att fastsmält slagg förekom-
mer på åtskilliga ben, huvudsakligen från vallgra-
ven men också från husplatån. Möjligen kan ben ha 
använts i själva smidesprocessen för att göra järnet 
sprödare. Att järnsmide i liten skala kan ha förekom-
mit på platsen antyds också av några järnfynd som 
kan karakteriseras som smidesavfall.

Även vid Sankt Olofshamn har slagg påträffats. 
Materialet utgörs av porig, omagnetisk samt något 
magnetisk slagg, som troligen härrör dels från smi-
det, dels från reduktions- eller omsmältningspro-
cessen. Ett slaggstycke utgör troligen en del av en 
smidesskålla.231 En liten bronspincett som hittats vid 
undersökningarna kan möjligen ha använts i samband 
med finare metallarbeten, även om den också kan ha 
haft många andra användningsområden.

Fyndmaterialet från Styresholm/”Pukeborg”, Bjär-
trå fäste och Sankt Olofshamn vittar således om oli-
ka former av metallhantverk. Ingen av dessa platser 
förefaller dock ha bedrivit någon mer intensiv och 
kommersialiserad verksamhet i detta avseende. Det 
har däremot gjorts vid Kyrkesviken där omfattande 
lämningar av metallhantverk har påträffats. Den föl-
jande beskrivningen skall därför koncentreras till 
denna plats.

En verkstad för brons- och kopparbearbetning 
vid Kyrkesviken

Vid Kyrkesviken har lämningarna efter flera me-
tallverkstäder framkommit vid undersökningarna. 
Härav framgår att såväl bronshantverk som järn- 
smide har förekommit på platsen under 1200-talet. 
Spåren av bronshantverket består dels av verkstads-
anläggningar, dels av avfall och råmaterial i form av 
slagg och smältklumpar i kopparlegering samt bleck 
i kopparlegering, verktyg såsom gjutskedar av järn, 
blästerskydd, brynen samt knack- och glättstenar.

Smältning och gjutning av brons förefaller ha före-
kommit i det övre verkstadsområdet, där två smält-
härdar med smältkulor och oregelbundna smältor av 
koppar samt kopparslagg undersöktes på 1�30-talet. 

22� Wallander 200�b s. 402.
230 Kresten 1���b.
231 Kresten 1���b.
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De största smältorna består av rester av föremål som 
har förlorat sin ursprungliga form, men huvudparten 
består av små fullständigt nedsmälta kulor. En stor 
mängd kopparbleck hittades i samma område. En-
ligt undersökaren Gottfrid Holmlunds rapport från 
1�30-talet såg det ut ”som om de blivit kringkastade 
uti en verkstad eller smedja”. Några fragment har 
tydliga spår efter klippning, medan andra kan vara 
rivna eller mer ojämna. Här finns också ihoprullade, 
ihopvikta och kraftigt tillknycklade bleck. Förmodli-
gen utgör en stor del råmaterial och avfallsprodukter 
från bearbetnings- och tillverkningsprocesser.

Några stora och komplicerade ugnsanläggningar 
var inte nödvändiga för smältning och gjutning av 
bronsföremål. Under såväl järnålder som medeltid 
användes enkla degelhärdar som bestod av en grop 
med sten- eller lerhärdar och var försedda med en 
bälg. Sannolikt har ässjor för järnsmide också kun-
nat användas för bronsgjutning. Arkeologen Anders 
Söderberg har genom experiment konstaterat att den 
typ av oregelbundna smältor och smältkulor som till-
varatagits i verkstadsområdet i Kyrkesviken utgörs av 
utspilld smält metall från gjutningsprocessen. Med-
an de större oformliga bitarna har stelnat på marken 
eller i härden, har de små kulorna stelnat i luften un-
der fallet mot marken.232

En metallurgisk analys av bronsslagg (kulor/drop-
par) från Kyrkesviken som genomförts av Peter 
Kresten vid Riksantikvarieämbetets geoarkeologiska 
laboratorium (UV GAL) uppvisar en påtagligt en-
hetlig sammansättning av koppar med små halter av 
tenn, antimon och i viss mån även spår av järn och 
bly. Materialet utgör gjutspill från kopparhantering. 
Även en förmodad gjuttapp i form av en del av ett 
trattformat stycke har undersökts och visat sig bestå 
av god brons med ca 14 procent tenn (sannolikt på 
grund av omsmältning av metallskrot) och inslag av 
bly som förbättrat gjutegenskaperna. Mindre halter 
av antimon – som även har hittats i andra medeltida 
kopparlegeringar – kan enligt Kresten ”tyda på att 
koppar med en sammansättning som den i gjutspillet 
har använts för att framställa brons. Om antagandet 
är riktigt innebär det att såväl koppar som tenn im-
porterats till Kyrkesviken, och behövliga legeringar 
framställts på platsen”.233

I anslutning till smälthärdarna vid de övre verk-
stadslämningarna Kyrkesviken har ett helt och res-
ter av ytterligare tre blästerskydd av sten hittats 
(fig. �3). Det hela blästerskyddet består av skiffer, 
medan några fragment är tillverkade av gnejs.234 Ste-
narna är nedsotade, hårt brända och några av dem 

232 A. Söderberg 2002.
233 Kresten 1���b.
234 Kresten 1���b.

har till stora delar förslaggats och spräckts av den 
kraftiga värmen. Hålen för blästermunstycket va-
rierar mellan 1,0 och 1,� centimeters diameter. Bläs-
terskydden har av fyndomständigheterna att döma 
använts i samband med smältning eller gjutning av 
kopparlegeringar. 

Blästerskydden från Kyrkesviken är särskilt intres-
santa eftersom fynd av blästerskydd från medeltida 
verkstäder är mycket sällsynta. Däremot har mun-
stycken bland annat påträffats i det medeltida Eke-
torp på Öland, i Lödöse och i Trondheim.23� Kyrkes-
vikenfynden är också speciella på grund av att de är 
tillverkade i sten. Under yngre järnålder tillverkades 
blästerskydd och blästermunstycken huvudsakligen i 
täljsten eller bränd lera och de påträffas bland annat 
i så kallade ”smedsgravar”. Endast något enstaka ex-
emplar av sten är känt från arkeologiska fynd.23� 

Till metallhanteringen vid Kyrkesviken kan även 
knytas fynden av två järnskedar som sannolikt funge-
rat som gjutskedar. Också dessa är speciella eftersom 
skedar av metall är ytterst ovanliga i såväl förhisto-
riska som medeltida sammanhang före 1400-talet.23� 
Närmare motsvarigheter till Kyrkesvikenskedarna 
har påträffats i 1200-talsborgen Hradist’ko vid flo-
den Davle i Tjeckien. En av dessa framkom vid utgräv-
ning av en husgrund där metallbearbetning (smide 
och bronsgjutning) förekommit. Den tolkas som en 
gjutsked.23� En gjutsked av järn föreligger även från 
ett verkstadsfynd från Şelimbăr i Rumänien, daterat 
till 1200-talet.23� Gjutskoporna från Kyrkesviken kan 
möjligen ha använts för material med låg smältpunkt, 
såsom tenn och bly. För exempelvis silver- och guld-
arbeten är de dock troligen för låga och öppna, vil-
ket gör att metallen svalnar och stelnar för snabbt.240 
Genom fyndsammanhangen är dock kopplingen till 
brons- och kopparbearbetning uppenbar.

Ytterligare fynd från verkstadsområdet i Kyrkesvi-
ken som av allt att döma har använts i samband med 
metallhanteringen är ett tjugotal knack- eller glätt-
stenar och stenskivor. Flertalet av dessa har rund 
och något flat form, de flesta är sotiga och uppvisar 
spår efter knackning eller annan användning, medan 
somliga har blankslipade ytor. En tunn stenskiva är 
kraftigt nedsotad på ena flatsidan och har uppenbar-

23� Wallander 1���b; Bergquist 1��� s. 41, fig. 44.
23� Petersen 1��1 s. 103 f; Oldeberg 1��� s. �4, �� f; Roesdahl 
1��� s. 4�, fig. 44; Serning 1��� s. ��, fig. 31-34; Thålin-Bergman 
1��� s. 10� f, fig. 2:�; Wallander 1���.
23� Baart (red.) 1��� s. 2�4. Den sked av järn som påträffats 
vid utgrävningar vid Kyrkudden i Tornedalen, har enligt 
Wallerström ”sina närmaste motsvarigheter i bergensiskt 
silversmide från tiden kring år 1�00” (Wallerström 1��� s. 1��, 
jfr 1���b s. 13� f, fig. 2�).
23� Richter 1��2 s. 1��, fig. 102, s. 212, fig. 1�0.
23� Horedt 1��� s. 4�2, abb. 3j.
240 Muntl. uppgift Gustaf Trotzig.
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ligen varit utsatt för hög värme. ”Knackstenar” har 
hittats i många arkeologiska sammanhang och en rad 
användningsområden har föreslagits. I en intressant 
studie baserad på ett tjugotal lösfynd av knackstenar 
från åkrar i Björkviks socken i Södermanland, menar 
dock E. M. Hermelin redan 1�12 – efter att ha utfört 
jämförande experiment – att en del av stenarna san-
nolikt har använts som smidesverktyg.241 Kyrkesvi-
kenstenarnas koncentration till ”smedjans” västra del 
vittar också om en koppling till metallhantverk.

Förmodligen har också det åttiotalet små och tun-
na glimmerskivor (moskovit) som tillvaratagits en roll 

241 Hermelin 1�12.

i sammanhanget. Vid studier av motsvarande fynd 
från vikingatidslager i Århus i Danmark har materia-
lets genomskinlighet, låga värmeledningsförmåga och 
höga temperaturresistens påtalats, vilket förstås är 
intressant i samband med metallhantverk.242

Till redskapen från smedjorna i Kyrkesviken hör 
även ett flertal brynen av olika material, form och 
karaktär. Förutom ett tiotal handbrynen finns ett 
större liggbryne i materialet. Brynenas ursprung har 
vid analyser utförda av Peter Kresten bland annat 
kunnat hänföras till Norge, Skåne och Gotland.243

Sammantaget vittnar verkstadslämningarna vid 
Kyrkesviken om att ett relativt omfattande metall-
hantverk som inbegripit bronsbearbetning har före-
kommit på platsen under 1200-talet. 

rester av metallkärl från smedjorna vid  
Kyrkesviken

I materialet från verkstadsområdet i Kyrkesviken 
ingår även ett femtiotal bleckfragment i kopparlege-
ring. Materialet är ovanligt på grund av sin storlek 
och genom den direkta kopplingen till en metall-
verkstad från 1200-talet. Åtskilliga av blecken här-
rör från kopparkärl av olika typer, medan andra är 
för tunna för att ha tillhört kärl. En genomgång av 
materialet tillsammans med arkeologen Gustaf Trot-
zig visar att kärlen huvudsakligen bestått av relativt 
små kokkärl. 

Om kärlresterna indelas efter deras tillverknings-
sätt kan två kärltyper identifieras i materialet från 
Kyrkesviken. Några bitar kan härröra från så kallade 
B-kärl som är tillverkade genom uthamring av gju-
ten plans mot ett hårt underlag. Materialet består 
vanligen av tenn- eller zinkhaltig kopparlegering 
(mässing) som ger godset en gulaktig färg. Sådana 
kärl har huvudsakligen utgjorts av skålar och handfat 
och tjänstgjort som bords- (dryckes-) och hygienkärl. 
Merparten av fynden från Kyrkesviken består dock av 
så kallade D-kärl som är sammansatta av flera var för 
sig utformade plåtdelar med i allmänhet ganska hög 
kopparhalt, vilket ger godset en rödaktig snittyta. 
D-kärlen har vanligtvis varit rakväggiga och fungerat 
som kokkärl eller använts för torrförvaring.244

Hos D-kärlen är skarvarna i kärlen ofta samman-
flikade med laxstjärtsfogar. Denna typ av samman-
fogning användes redan under vikingatiden, men det 
förefaller som om man gjorde kärlens flikar allt gle-

242 Andersen et al. 1��1 s. 1��.
243 Kresten 1���a.
244 Trotzig 1��� s. �4 ff. Två runda, svagt välvda bleck 
av kopparlegering skulle möjligen kunna utgöra botten till 
bordskärl. Andra alternativ är att de utgör halvfabrikat till 
exempelvis spännen eller, mindre troligt, vågskålar till en 
balansvåg. 

Figur 63. Blästerskydd av sten från den övre smedjan i 
Kyrkesviken. Teckning: Lars Högberg.
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sare med tiden. Mynningsskarvarna har ibland för-
stärkts med bleck redan vid tillverkningen. I mate-
rialet från Kyrkesviken har ett tiotal mynningsbitar 
påträffats som i allmänhet har ett kilformigt tvär-
snitt, några med förstärkta mynningsskarvar. Även 
flera kärlfragment med laxstjärtsfogar har hittats. 
Många av blecken har dessutom ett eller flera nithål 
som ibland har nitarna bevarade. Av dessa kan några 
rektangulära eller kvadratiska bitar möjligen vara 
delar av gamla kärl som sekundärt har använts för 
lagning av träkärl.24�

Ett par bleckbitar från Kyrkesviken, möjligen från 
kärl, är klippta med plåtsax. Andra bitar förefaller 
sönderrivna eller destruerade på andra sätt. Detta 
kan jämföras med materialet från den medeltida 
borgfasen på Eketorp som enligt Trotzig vittnar såväl 
om professionell bearbetning med plåtsax och hugg-
mejsel, som mer vårdslös destruktion genom bock-
ning och sönderslitning.24� 

Kärl av kopparlegering är sällsynta boplatsfynd 
och från äldre medeltid är materialet från Eketorp-
III det största med ett nittiotal i allmänhet ganska 
små bleckfragment från styckade och demolerade 
kärl, huvudsakligen av D-typ.24� Åtskilliga bleckbi-
tar från kärl har även påträffats i samiska miljöer 
och fynden har av Inger Zackrisson betecknats som 
karakteristiska inslag för medeltida boplatsfynd i 
norra Norrlands inland.24� Ett tiotal bleck ingår även 
i materialet från S:t Olofs hamn i Hälsingland. Bland 
dessa har Anders Huggert identifierat ett demolerat 
och återanvänt fragment från ett tvättfat med en så 
kallad dygd-och-lastinskription. Fatet har ursprung-
ligen tillverkats under perioden ca 1200-12�0, men 
måste i sin återanvända form ha kommit långt senare 
till hamnplatsen som är daterad till ca 1300-14�0.24�

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fyndet 
av kopparbleck från metallkärl vid Kyrkesviken är 
stort. Det vittnar om att lagning av kärl har förekom-
mit på platsen under 1200-talet, men huruvida även 
tillverkning av nya kärl har skett är osäkert.

Järnsmide vid Kyrkesviken

Förutom brons- och koppararbete har även ett om-
fattande järnsmide skett vid Kyrkesviken. Lämningar 
efter detta har påträffats både i det övre och det 
nedre verkstadsområdet. Förutom själva smedjorna 
med ässjor kan en rad fynd knytas till verksamheten, 
såsom slagg, smidesavfall, verktyg, råmaterial och 
halvfabrikat.

24� Trotzig 1��� s. �4 ff; muntl. uppgift. Om lagning av 
föremål, se Trotzig 1���.
24� Trotzig 1��� s.103 f.
24� Trotzig 1��� s. �2 ff.
24� Zackrisson 1��� s. 4� ff, fig. �3.
24� Huggert 1���b, 1���.

I det nedre verkstadsområdet undersöktes läm-
ningarna efter en smedja med ässja och flera fällste-
nar (städ). Vid undersökningen tillvaratogs ungefär 
�3 kg smidesslagg, men även lera från ugnstätning, 
glödskal, järnsmältor samt kasserade järnföremål i 
form av spikar, nitar, hästskosöm och järnfragment. 
Bland slaggmaterialet ingår flera delvis magnetiska 
plankonvexa underskållor (bottenskållor) med för-
glasad översida. Dessa samt huvuddelen av det övriga 
slaggmaterialet är rester från smidesprocessen. För-
utom smidesskållor finns även omsmältningsslagger 
och sprutslagger.

Även åtskilliga bitar smidesavfall från järnbear-
betningen har hittats i Kyrkesviken. Detta material 
består av ofullbordade, kasserade föremål; bortslag-
na, överblivna delar av ett ämne eller halvfabrikat; 
avfall i form av glödskal samt smälta järnklumpar, 
däribland en bit klimpjärn som möjligen är en upp-
huggen bit ur en fälla.2�0

Metallurgiska analyser som genomförts Vagn F. 
Buchwald vid Instituttet for metallære, Danmarks 
tekniske højskole, visar att metallen i spikar och söm 
från platsen är mycket heterogena – i synnerhet vad 
gäller fosforinnehållet – vilket är typiskt för blästjärn 
som framställt ur myr- eller sjömalm. Analyserna vi-
sar också att järnslaggen består av typisk smidesslagg 
med högt SiO

2
-innehåll. Såväl omsmältning som smi-

de har förekommit på platsen.2�1

En okulär granskning av ett urval av materialet 
har även genomförts av Peter Kresten. Kresten kon-
staterar att det förekommer glödskal i form av mag-
netiska, runda till droppformiga sprutslagger som 
sannolikt härrör från ett tidigt skede av järnsmidet, 
sannolikt från omsmältningsprocessen. En granskad 
smidesskålla är fläckvis magnetisk och innehåller 
rikligt med insmält sand. I materialet ingick även 
tung och kompakt magnetisk slagg som troligen här-
rör från omsmältningssprocessen. Här finns även 
smält sandblandad lera som sannolikt utgör rester 
av ässjeinfodring samt en järnsmälta av hårt sintrat, 
delvis smält och sandmagrat keramiskt material med 
växtavtryck. 2�2

Peter Kresten menar att resultaten från Buchwalds 
analys vittar om en anmärkningsvärd sammansätt-
ning i spikar och söm med fosforhaltigt ferritiskt 
järn. Även en järnten som visat sig innehålla ett ej 
härdbart järn med mycket låg kolhalt är märklig. 
Medan Buchwald menar att slaggrika järnluppar kan 
ha tillverkats på andra ställen i Ångermanland eller 
Jämtland och därefter transporterats till Kyrkesvi-
ken, menar Kresten att det är troligare att järnet till-

2�0 Wallander 1���a. 
2�1 Buchwald u.å.
2�2 Kresten 1���b.
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verkats någonstans i platsens närhet för att där rensas 
och smidas.2�3

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det me-
tallhantverk som förekommit vid flera smedjor vid 
Kyrkesviken under 1200-talet förutom brons- och 
koppararbete även har omfattat olika stadier i järn-
smidesprocessen.

Medeltida metallhantverk i norr

Som en jämförelse med materialet från Kyrkesviken 
och de övriga centralplatserna i Ångermanland och 
Medelpad ska även några vittnesbörd om medeltida 
metallhantverk vid andra undersökta platser längs 
Norrlandskusten nämnas. I Gamla Kyrkbyn i Piteå 
har således en stor mängd slagg och avfall från järn- 
och bronssmide påträffats, men några närmare analy-
ser av detta material har inte genomförts.2�4

På Faxeholms krön har emellertid en smedja från 
den äldsta fasen på platsen undersökts. Därvid på-
träffades både järnslagg från sekundärsmide och red-
skap, däribland en klensmideshammare. I närheten 
hittades också ett råjärnsstycke som karakteriseras 
som en osmund. Även i det så kallade förborgsom-
rådet hittades järnslagg, som vid analys dels kunde 
definieras som reduktionsslagg från blästerugnar för 
myrmalm, dels slagg som troligen härrör från primär-
smide. Här hittades också en så kallad friskningshärd 
för osmundsjärn. Metallhanteringen på Faxeholm be-
skrivs av Mats Mogren som industriell.2��

Förutom vid de berörda centralplatserna har me-
tallsmide i någon omfattning skett också vid andra 
undersökta miljöer i Norrland. Som exempel kan 
nämnas Björka i Hälsingland, där smidesverksamhet 
förekommit något avskilt från övrig bebyggelse. Verk-
samheten indikeras framför allt av slagg och ett bläs-
termunstycke av lera. Även bronsgjuteri har i begrän-
sad omfattning skett på platsen, men i en annan del av 
området, vilket framgår av degel- och bronsfragment. 
På samma sätt har vid den medeltida gården vid Kyr-
klägdan i Jämtland metallhantverk i form av primär- 
och sekundärsmide eller järnframställning förekom-
mit. Verksamheten framgår av slagg och verktyg som 
huggmejslar, vilket i huvudsak hittats strax utanför 
och bakom det stora bostadshuset. Järnbearbetning-
en tycks ha skett till husbehov, medan bronshantverk 
inte alls tycks ha förekommit här.2��

I sammanhanget kan även undersökningarna av 
lämningarna efter den medeltida prästgården Vall 
i Valbo i Gästrikland nämnas, även om denna plats 
tillhörde den uppländska lagsagan under medeltiden. 
Utgrävningarna visade att brons- eller gelbgjuteri fö-

2�3 Buchwald u.å; Kresten 1���b.
2�4 Wallerström 1���b s. �4 ff.
2�� Mogren 2000 s. 2�� ff, 2�4 ff, 2�0.
2�� Lagerstedt 2004 s. 130, 13� ff, 14�, 1�3, 1�0, 1�3 ff.

rekommit på platsen under hela bebyggelseperioden 
från 1200-talets slut till 1�00-talets första hälft. Så-
väl slagg och metallskrot som gjutformar, deglar och 
halvfabrikat påträffades, däribland delar till brons-
grytor.2��

Vi kan således konstatera att metallbearbetning 
i form av såväl bronsgjutning och kopparslageri som 
järnsmide förekom på flera av de medeltida central-
platserna längs Norrlandskusten. I viss mån bedrevs 
metallhantverk också på mer ordinära norrländska 
bondgårdar under medeltiden. Professionell och spe-
cialiserad metallhantering av mer omfattande och 
proto-industriell karaktär har skett vid Kyrkesviken 
under 1200-talet och vid Faxeholm under slutet av 
1300-talet och 1400-talet.

Medeltida kalkproduktion och stenkyrkobygge

Kunskapen om murning och uppförande av stenbygg-
nader infördes i Norden och i Norrland i samband 
med byggandet av de medeltida stenkyrkorna. En för-
utsättning för bygget av dessa stenkyrkor var tillgång-
en till kalkbruk. Denna produkt tillverkades genom 
att bränna kalksten. Genom bränningen som sker vid 
omkring 1000 grader bildas kalciumoxid (osläckt 
kalk), som måste släckas eller läskas genom tillsätt-
ning av vatten. Den släckta kalk (kalciumhydroxid) 
som därigenom bildas blandas därefter med sand och 
vatten, och slås eller piskas till kalkbruk som används 
vid murningen. Hela processen tar mycket lång tid 
och kräver både specialistkunskap, god organisation 
och lång planering. Läskningen som sker i gropar i 
marken tar exempelvis normalt minst tre år, helst 
längre.2��

Redan i början av 1�00-talet beskrivs kalkbrän-
ningen ingående i Vadstenamunken Peder Månssons 
Bondakonst. Kalkbrännare omtalas också som yrkes-
titel i Sverige i slutet av 1400-talet. Till de viktigaste 
skedena i processen hörde själva tillblandningen av 
kalkbruket och piskningen, vilket under medeltiden 
utfördes av särskilda kalkmakare eller kalkstötare. I 
medeltida bokilluminationer och andra illustratio-
ner där byggnadsscener återges avbildas ofta detta 
arbete. Av bilderna framgår att tillblandningen av 
kalkbruket skedde för hand och ofta tog plats i sär-
skilda gropar eller kar på marken eller i särskilda 
kalkbodar innan det bars upp till murarna (fig. �4). 
Att även mer avancerade sätt att genomföra proces-
sen har varit kända tidigt framgår dock av de meka-
niska kalkbruksblandare som påträffats i anslutning 
till S:t Peters Church i Northampton i England från 
anglosaxisk tid.2��

2�� Broberg 1��� s. 1�, 23, 2�.
2�� Sognnes 1���; Ekroll 1��� s. �2 ff, 11�.
2�� KL � sp. 1�� ff; Rodwell 1��� s. 12� f; Ekroll 1��� s. �4 f. 
Medeltida illustrationer återges av J. Svanberg 1��3 s. �, �2, �4, 
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Uppgifter om anläggande av kalkugnar i Sverige 
under medeltiden återfinns i Kumla kyrkas räken-
skapsbok för år 14��. Kalkbruk måste dock ha till-
retts i stor omfattning i anslutning till alla byggen 
av stenkyrkor och stenhus. Mot denna bakgrund 
är det påfallande hur få kalkmilor och liknande an-
läggningar från medeltiden som har påträffats vid 
arkeologiska undersökningar i Norden. Gropar och 
lager med kalksten som vittnar om kalkbränning har 
visserligen hittats vid ett flertal medeltida kyrkor, 
exempelvis vid Kapelludden på Öland och vid läm-
ningarna efter S:t Stefan i Lund, men sällan har mer 
omfattande lämningar med tydliga konstruktioner 
påträffats. 2004 påträffades dock tre senmedeltida 
kalkugnar vid en undersökning av ett stadskvarter i 
Skänninge.2�0

En ovanligt välbevarad kalkugn har också grävts 
ut i anslutning till Værnes kyrka nära Trondheim i 
Norge under ledning av arkeologen Kalle Sognnes. 
Ugnen var byggd inuti resterna av ett äldre hus med 
stengolv och hade använts i flera omgångar. Den var 
ovalformad ca 3-3,� meter stor och hade en upp till 
�0 centimeter hög mur av skifferplattor. En 14C-ana-
lys daterar ugnen till 1200-talets senare hälft, medan 
kyrkan ursprungligen uppfördes i mitten av 1100-ta-
let. Andra lämningar efter medeltida kalkproduktion 
i Norge i form av enklare gropar för bränning och 
läskning har påträffats vid undersökningar i Bryggen 
i Bergen.2�1 

Bränd kalk är riskabelt att transportera eftersom 
det reagerar med vatten genom stark värmeutveck-
ling. Trots detta finns skriftliga uppgifter om sjötran-
sporter av såväl obränd kalksten som bränd kalk från 
medeltiden. En av de äldsta omnämnandena av kalk-
export härrör från 13�� då en köpman från Könings-
berg beställer kalksten från Gotland. Från 14�0 finns 
också en uppgift om att bränd kalk tillsammans med 
byggnadssten, trävaror och tjära skall ha förts från 
Visby till Danzig. Arkeologiska belägg på sjötran-
sport av kalk har också påträffats. I Klintehamn på 
Gotland har således ett skeppsvrak från 1�00-talet 
som var lastat med kalksten undersökts av marinar-
keologer.2�2

Från historisk tid är kalkbränning i Sverige doku-
menterad exempelvis på Gotland, i Jämtland och på 
Kinnekulle. Bränningen har skett i alltifrån stora ug-
nar till enklare gropar, milor eller fältugnar. I Stock-
holms skärgård är kalkstensbrytning känd från 1�00-
talet och senare på Runmarö.2�3

�0, �4, �3, �0.
2�0 KL � sp. 1��; Mårtensson 1��1 s. �� ff; Fernholm 1���  
s. 23 ff; Bergqvist 200�.
2�1 Sognnes 1��3a, 1��3b, 1���.
2�2 Munthe 1�4� s. �; KL � sp. 1�� ff; Teir 1��4; Berggren 
2002.
2�3 Munthe 1�4�; Way-Matthiesen 1�4�; Nilsson-Tannér 1���; 
Sandström Malinowski 1���; Rönnby 2004; J. Hansson 200�.

Kalkproduktion vid sankt olofshamn

Vid undersökningarna av Sankt Olofshamn i Selånger 
låg över hela hamnområdet i åkermarken stora mäng-
der upplöjd kalksten. Materialet bestod av brunröd 
kalksten som dels var obränd och svallad, dels bränd. 
Kalkstenen visade sig härröra från anläggningar 
som använts i samband med en ganska omfattande 
kalkbruksproduktion på platsen under medeltiden. 
I hamnområdet påträffades således ett mindre upp-
lag av obrända kalkstensskivor och bara några meter 
ovanför de utgrävda huslämningarna fanns en ca �,� 
meter i diameter stor anläggning med bränd (osläckt) 
eller så kallad dödbränd kalksten som antingen utgör 
rester av en kalkmila eller platsen för förvaring eller 
läskning (släckning) av den brända kalkstenen. Inom 
den undersökta ytan påträffades sammanlagt ca 3�� 
kg kalksten. En 14C-datering från ett kollager ome-
delbart under den brända kalkstenen hänför anlägg-
ningen till 1300-talet. 

Längre upp i åkersluttningen, ungefär 40 meter 
från kyrkoruinen, påträffades i ett sökschakt en 
liknande konstruktion, som efter undersökning vi-
sade sig vara en kalkmila (fig. ��). Den bestod av en 
rektangulär ca �x�,� meter stor packning av brända 
kalkstensklumpar som i mitten hade en mindre härd 
med kol. Runt anläggningen tycks lera ha kastats upp 
för att underlätta förbränningsprocessen. Den färdig-
brända kalkstenen har rakats ut på den nedre östra 
sidan och lämnat kvar dåligt brända och oanvändbara 
klumpar längs kanterna och i den bakre delen av mi-

Figur 64. Nedanför byggnadsställningen syns en kalkrörare i 
arbete. Bokmålning från 1458. Efter Svanberg 1�83.
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lan. Sammanlagt påträffades ca ��0 kg kalksten inom 
den undersökta ytan. Kol från mittpartiet av anlägg-
ningen har daterats till 1200-talet.

Utöver de lämningar som påträffades vid under-
sökningarna i åkermarken finns det även uppgifter 
om fynd av obrända kalkstensplattor uppe på kyrko-
gården ovanför Tingshögen, det vill säga mitt emel-
lan hamnen och kungsgården. Kanske har stenen an-
vänts som byggnadsmaterial eller så har man bränt 
kalk på flera ställen i området. Intressant är att man 
vid Riksantikvarieämbetets utgrävning på andra si-
dan av kyrkoruinen i Selånger 2001 i samband med 
en utvidgning av kyrkogården påträffade en ovanligt 
välbevarad tegelugn med tillhörande anläggningar 
från 1�00-/1�00-talen. Områdets industriella karak-
tär har därmed förstärkts ytterligare.2�4

Studier av fossil i obrända kalkstenar från Sankt 
Olofshamn visar att det rör sig om en underordovi-
cisk limbata- eller lannakalksten som finns subma-
rint i Bottenhavet.2�� I fast häll når detta område 
ovan havets yta endast i Gävlebukten (exempelvis 
på Limön där kalksten producerats under lång tid), 
men i blockform förekommer den längs kusten ända 
upp till trakten av Härnösand.2�� Däremot är det inte 
samma typ av kalksten som förekommer i Jämtland, i 
Skellefteåområdet eller i fast häll på Alnön. På grund 
av de stora mängder som det här varit fråga om har 
råmaterialet sannolikt transporterats från Gävleom-
rådet.

Intressant i sammanhanget är det vrakfynd som 
gjordes vid Åkroken i Selångersån i Sundsvall 1��4. I 
det ca 14 meter långa och intill � meter breda klink-
byggda skeppet påträffades obrända klumpar av kalk-
sten.2�� En dendrokronologisk datering till 1��1±2 
år visar att fartyget är yngre än de hittills daterade 
lämningarna vid Sankt Olofshamn. Eftersom skeppet 
härrör från tiden före Sundsvalls grundande är det 
dock sannolikt att just Sankt Olofshamn varit farty-
gets destination eller hemmahamn.

Även ortnamn kan vittna om kalkproduktion och 
transport av kalklaster, antingen genom namn med 
förleden kalk- eller lim- som är det fornsvenska och 
lokala namnet. Christer Westerdahl uppger att ett 
tjugotal sådana namn är belagda längs Norrlandskus-
ten. En plats med namnet Kalkhamn finns således 
på Brämön utanför Njurundakusten i Medelpad.2�� 
Efter att fynden vid Sankt Olofshamn i Selånger bli-
vit kända har fynd av kalksten – om än i betydligt 
blygsammare omfattning – uppmärksammats även i 

2�4 Strucke & Bäck 2003.
2�� Bestämningen har gjorts av Christina Franzén, 
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
2�� T. Lundqvist 1��0 s. 2�� ff.
2�� Vikdahl & Högberg 1���; N. Eriksson 200�.
2�� Westerdahl 1���a s. 10�.

materialet från andra utgrävningar, bland annat vid 
S:t Olofs hamn på Drakön i Hälsingland.

Kalkproduktionen vid Sankt Olofshamn i Selånger 
kan i första hand sättas i samband med byggandet el-
ler reparationer och tillbyggnader av den närliggande 
medeltida kyrkan i Selånger, exempelvis uppförandet 
av det sekundära västtornet. Dateringarna till 1200- 
och 1300-talen och den till synes stora produktionen 
antyder att arbetet kan ha varit en centraliserad 
verksamhet under kyrkans eller kungsgårdens infly-
tande. Detta är egentligen inte så konstigt med tanke 
på den transportorganisation, yrkeskunskap och det 
ekonomiska underlag som frakten och tillverkningen 
av kalken torde ha krävt. Fynden visar ju att man 
i det här fallet inte har transporterat osläckt kalk, 
utan det betydligt klumpigare råmaterialet för brän-
ning på platsen. 

Medeltida metallhantverk, kalkproduktion och 
norrländsk europeisering

Den medeltida hantverksspecialiseringen som inne-
bar förändringar i såväl konsumtionsmönster som 
samhällsorganisation kommer till uttryck på olika 
sätt vid de undersökta centralplatserna i Ångerman-
land och Medelpad. De tydligaste exemplen utgörs 
av metallbearbetning vid Kyrkesviken under 1200-
talet och kalkproduktionen vid Sankt Olofshamn un-
der 1200- och 1300-talen. 

Det specialiserade metallhantverk som i form av 
såväl bronsgjutning som kopparslageri och järnsmide 
förekom vid Kyrkesviken hade en omfattning som 
saknar motsvarigheter på andra undersökta platser. 
Verksamheten har sin grund i en ökad kommersia-
lisering av samhället med produktion av föremål för 
en anonym marknad. När det gäller den omfattande 

Figur 65. Ett flertal lämningarna efter kalktillverkning påträffades vid 
Sankt Olofshamn i Selånger. En kalkmila undersöktes i åkermarken 
strax nedanför kyrkoruinen. Foto: Leif Grundberg.
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medeltida kalkproduktionen i Sankt Olofshamn sak-
nas kända paralleller vid andra platser i Norrland. 
Denna verksamhet har sin grund i införandet av en 
byggnadsteknik i sten som först inträder i samband 
med uppförandet av de medeltida stenkyrkorna.

I bägge fallen var detta nya företeelser i Norrland 
som här för första gången framträder på platser vars 
centrala funktioner är tydliga också i andra samman-
hang. Det nya ligger såväl i verksamhetens innehåll, 
som dess organisation och omfattning. Specialist-
kunskap, resurser och kontaktnät har varit viktiga 
förutsättningar för denna verksamhet som haft pro-
fessionell och proto-industriell karaktär. Det spe-
cialiserade hantverket inom såväl metallbearbetning 
som kalkproduktion vittnar därigenom om viktiga 
samhällsförändringar i Ångermanland och Medelpad 
som är ett led i Norrlands integrering i ett nytt och 
expansivt europeiskt samhälle.

11.6 förvaLtninGEns tErritoriaLisErinG 
– KunGsGårdar och BorGar i norr

Kungamaktens fysiska närvaro i rikets olika regioner 
blev ett viktig led i statsbildnings- och europeise-
ringsprocesserna under medeltiden. Etableringen 
av de medeltida kungsgårdarna och fogdeborgarna i 
Norrland är påtagliga exempel på hur kungamakten 
institutionaliserades och konsoliderades. Såsom po-
litiska maktsymboler kan deras datering och lokali-
sering berätta om hur och i vilken historisk situation 
den framväxande statsmakten integrerades i och 
påverkade den befintliga samhällsstrukturen. Men 
kronans makt och kontroll över lokalsamhället – i 
synnerhet i Norrland – tycks ha varit påtagligt svag 
under en stor del av medeltiden.2�� Det finns åtskilli-
ga tecken på att de styrande tidvis försökt operera på 
distans. Under större delen av 1300-talet var sålunda 
Norrland pantsatt och regionen förvaltades under en 
period från Nyköping. Närvaron av en egentlig stats-
makt i Norrland under medeltiden är med andra ord 
långtifrån en självklarhet.

I detta avsnitt skall den norrländska europeise-
ringen i form av territorialiseringen av den regio-
nala förvaltningen behandlas. Utgångspunkten tas 
i tillkomsten av kungsgårdar och borgar i regionen. 
Frågeställningarna är inriktade mot när, var och i 
vilka sammanhang dessa uttryck för makt och admi-
nistration kommer till uttryck i Ångermanland och 
Medelpad.

Gränser och territorier i norr

En viktig fråga i sammanhanget är när kungamakten 
började göra anspråk på att de norrländska landska-

2�� Se t.ex. Broberg 1��4; Lindkvist 1��4.

pen tillhörde det egna riket. Detta har nyligen dis-
kuterats av flera forskare med utgångspunkt i ett 
antal bevarade medeltida dokument som rör gränsen 
mellan det norska och det svenska riket. Till dessa 
handlingar hör några handskrifter som samman-
ställdes i det norska kungliga kansliet på 1310- eller 
1320-talet, men där flera av dokumenten härrör från 
1200-talets senare hälft. Denna dokumentsamman-
ställning – det så kallade gränsläggningsdokumentet 
– har i äldre forskning vanligen daterats till ca 12�3. 
En gränsuppteckning mellan Sverige och Norge åter-
finns också i Hälsingelagen som sannolikt samman-
ställdes under 1320-talet. Medan Thomas Waller-
ström med ledning av dessa källor menar att det var 
först under 1300-talets första hälft som territoriali-
seringen av kungamakten skett genom etableringen 
av fasta gränser, förlägger Mats Mogren detta skede 
till 1200-talets senare del. Olof Holm har dock efter 
en grundlig analys av dokumenten visat att en munt-
ligt traderad riksgräns mellan Sverige och Norge fast-
lades senast under 1220- eller 1230-talen. Vid denna 
tid betraktades således Hälsingland, Medelpad och 
Ångermanland som svenskt territorium.2�0

uppsala öd, husaby och kungsgård

Hälsingelagen är också den viktigaste källan till vår 
kännedom om kungamaktens egen fysiska närvaro i 
Norrland under medeltiden. Lagen gällde över hela 
det dåvarande Norrland och tillkom på direkt ini-
tiativ från den svenska centralmaktens världsliga och 
kyrkliga intressenter.2�1 

I Hälsingelagen används två viktiga begrepp som 
syftar på kronans egendom och centralplatser för 
den lokala förvaltningen – Uppsala öd och husabyar. 
I slutet av konungabalken uppräknas således från 
söder till norr de gårdar i Norrland som i början av 
1300-talet var kronans egendom: 

Dessa äro Uppsala öd: Hög längst i söder, Hög i Sun-
ded, Hög på Norrstigen, Näs i Selånger, Norrstig i 
Säbrå, Kutby. Dessa gårdar må ingen byta eller sälja 
från kronan och ej heller något, som hör till dem.
Konungabalken lyktas så:
Gud låte oss alla himmelrikets nåd få. Amen.272

Att dessa platser betecknades som Uppsala öd 
(av ”audr” = rikedom) visar att de räknades till de 

2�0 Mogren 2000 s. 13� ff, 2002; Wallerström 2002; Holm 
2002.
2�1 Lindkvist 1��4 s. 130 f. För norrländsk medeltid inbegriper 
begreppet centralmakt såväl kungamakten som den kyrkliga 
makten. Begreppet är dock, som Thomas Wallerström 
har påpekat (2002 s. 1� ff), problematiskt och har olika 
tyngdpunkter i olika historiska situationer.
2�2 Holmbäck & Wessén 1��� s. 2�3.
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kronogods som den svenske kungen förfogade över. 
Godskomplexet nämns med detta namn tidigast i 
Snorri Sturlusons Ynglingasaga (ca 1220) och syftar 
på den egendom som järnålderns sagokungar med 
Yngve-Frey i spetsen skall ha byggt upp med Gamla 
Uppsala som centrum. Begreppet Uppsala öd om-
nämns även i Hälsingelagens kyrkobalk och redan 
under 1200-talets slut i den Yngre Västgötalagen och 
i Upplandslagen.2�3

Bland Uppsala öd-godsen fanns en särskild grupp 
gårdar som kallades husabyar. Dessa anses ha haft 
en territoriellt administrativ och judiciell betydelse 
som regionala eller lokala förvaltningscentra under 
tidig medeltid. De har spelat en viktig roll för skat-
teuppbörd, ting och gästning. I Mälarlandskapen 
tycks dessutom ett nära samband föreligga mellan 
husabyarna och förekomsten av storhögar från järn-
åldern. Inte sällan går dessa gravar under namnet 
tingshögar, vilket indikerar en nära koppling mellan 
storhögar, kungsgårdar och tingsplatser som är känd 
också från andra håll i Norden.2�4

Av ett sjuttiotal kända husabyar i Sverige, varav 
många ännu idag bär detta namn, fanns en stor del 
(2� st.) i Uppland, där de till synes blivit medvetet 
och geografiskt regelbundet utplacerade i påtag-
ligt strategiska lägen ur kommunikationssynpunkt. 
I Norge är ett fyrtiotal husabyar kända med två 
huvudsakliga koncentrationer, i sydöst-Norge och Ut-
trøndelag, medan namnet däremot inte är känt i Fin-
land. Dateringen av husabyinstitutionens införande 
i Mälardalen varierar kraftigt mellan olika forskare 
som föreslagit alltifrån vendeltid till 1100-tal. Flera 
menar dock numera att företeelsen förmodligen har 
sitt ursprung i götalandskapen, varefter ett snabbt 
och enhetligt införande – som ett led i ett ”maktöver-
tagande” och etablering av en kontrollapparat – har 
skett i mälarområdet relativt sent. Sambandet med 
storhögar kan då förklaras som en kunglig ”exproprie-
ring” av äldre lokala maktcentra. Systemet förlorade 
dock sin betydelse i rikets centrala delar redan un-
der 1200-talet i samband med slottslänens införande 
och byggandet av förvaltningsborgar.2��

Den första egentliga arkeologiska undersökningen 
av en husabylokal genomfördes 1���-�� av Riksantik-
varieämbetet/UV Bergslagen, vid Husby i Glansham-
mar socken i Närke. Platsen är tidigast känd i skrift-
liga källor 1303, då kung Birger byter till sig ägor här 

2�3 Schück 1�14; KL bd � sp. 434 ff.
2�4 KL bd � sp. �4 ff; Wijkander 1��3 s. 21 ff; G. Larsson 1���; 
Hyenstrand 1��4 s. 11�, 1��� s. �2 f; S. Lindqvist 1�3� s. 4; 
Brink 1��0a s. 2��, not 11; Damell 1��1 s. �2 f.
2�� Steinnes 1���; Stene 1��4 s. �3; KL bd � sp. ��, bd � sp. �13 
ff; Wijkander 1��3 s. 13�; G. Larsson 1���; Hyenstrand 1��� 
s. �3; Lindkvist 1��0 s. 32. Aktuell forskning kring husabyar 
redovisas i En bok om husbyar (Olausson, red, 2000).

från sin tidigare förmyndare, den inflytelserike mar-
sken Torgils Knutsson. Resultaten från utgrävning-
arna visade att de medeltida lämningarna var få inom 
det undersökta området, men att bebyggelse etable-
rats på platsen redan under folkvandringstid. Under 
vendeltiden fick gården en befästning i form av en 
palissad. Ett avancerat metallhantverk har uppenbar-
ligen haft stor betydelse för platsens status och speci-
ella karaktär. Särskilt anmärkningsvärt är fynden av 
så kallade guldgubbar, alltså små lövtunna guldbleck 
med figurframställningar som vanligtvis påträffas 
i sammanhang som antyder en kultisk funktion. En 
tydlig omstrukturering av bebyggelsen genomfördes 
under vikingatiden då också en mindre kristen be-
gravningsplats anlades på platsen. I detta fall är det 
således uppenbart att den medeltida husabyn ligger 
på en plats som hade centrala funktioner redan under 
vendeltid. Resultaten från undersökningarna tolkas 
som att en äldre ”storgård” under 1000-talets första 
hälft integrerades i det nya husabysystemet.2��

I Hälsingelagen omnämns husabytermen i rätte-
gångsbalken, där det framgår att det var ”länsman-
nen” på husabyn som skulle skära upp budkavel när 
sådan skickades. Ingen av de utpekade norrländska 
Uppsala öd-godsen bär dock namnet ”Husaby” i 
Hälsingelagen och i regionen finns inte heller någon 
annan ort med detta namn som har rötter i medel-
tiden.2�� Att åtminstone några av dem trots detta 
verkligen har betecknats som husabyar under med-
eltiden framgår dock av ett par andra skriftliga do-
kument. Den äldsta uppgiften härrör från år 1314 då 
menigheten i Medelpad lovade att varje vår leverera 
den så kallade Sankt Olofsgärden till Uppsala dom-
kyrka på landstinget vid husabyn i Selånger; ”apud 
husaby parochie silangger”. Den andra kungsgården 
som kallas Husaby är den i Jättendal i Hälsingland 
(”Hög på Norrstigen”), där belägget dock härrör först 
från år 14�4.2��

de norrländska kungsgårdarna

Till skillnad från andra landskapslagar namnges alltså 
uttryckligen i Hälsingelagen de platser eller egendo-
mar i Norrland som vid en och samma tidpunkt räk-
nades till Uppsala öd. Dessutom framgår i de flesta 
fall dessa gårdars geografiska belägenhet. Det ger 
alltså en synkron bild av de norrländska kronogod-
sen under 1320-talet, vilket naturligtvis är särskilt 
viktigt för tolkningen av gårdarnas administrativa 
och förvaltningsmässiga funktioner samt deras roll i 
ett större system. Nils Friberg har i sin kulturgeogra-

2�� Ekman 1���, 2000.
2�� Om namnet Husbyn i Grundsunda socken i Ångermanland, 
se Grundberg 2000a s. �� f.
2�� MÄU �; S. Lindqvist 1�3� s. 4.
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fiska avhandling Vägarna i Västernorrlands län lagt in 
gårdarna på en karta över Norrlandskusten, tillsam-
mans med några andra platser som i Hälsingelagen 
omnämns i samband med den viktiga Norrstigen (fig. 
��). Från söder räknat hänförs de uppräknade går-
darna platser i socknarna Norrala, Hög och Jätten-
dal i Hälsingland, Selånger i Medelpad och Säbrå i 
Ångermanland. Längst i norr låg Kutby (Kutuby) som 
på Fribergs karta har förlagts till byn Kungsgården i 
Bjärtrå socken.2��

Författaren har i annat sammanhang gjort en sam-
lad redogörelse för de aktuella kunskaperna om var 
och en av dessa platser, med betoning på de arkeolo-
giska undersökningar som har gjorts i anslutning till 
dem.2�0 Sammanfattningsvis kan konstateras att de 
tre sydligaste kungsgårdarna i Hälsingelagens förteck-
ning alla hette Hög och har lokaliserats till tre platser 
som alla numera bär namnet Kungsgården. Såsom de 
gamla namnen utvisar finns här i likhet med förhål-
landena i Mälardalen en direkt koppling till storhö-
gar. Detta har tolkats som att dessa platser redan un-
der järnåldern har fungerat som tingsställen. När det 
gäller ”Hög på Norrstigen” har dock Jan Lundell nyli-
gen ifrågasatt lokaliseringen till Jättendal i Norrstig 
på olika grunder. Han menar att den vägsträcka som 
betecknas Norrstigen började först norr om Ljungan 
och har föreslagit att ”Hög på Norrstigen” snarare 
har legat vid Kvissle/Nolby i Njurunda.2�1 Att ”Näs 
i Selånger” är det nuvarande Kungsnäs i Medelpad 
råder det ingen tvekan om, och även i detta fall kan 
platsen knytas till en storhög som kallas Tingshögen. 
Att ting hållits vid dessa platser under medeltiden 
framgår också av flera bevarade medeltida dombrev. 
Nästa plats i förteckningen är Norrstig som uttryck-
ligen uppges ligga i Säbrå i Ångermanland. Bynamnet 
finns kvar ännu idag innerst i Älandsfjärden strax 
norr om nuvarande Härnösand, men så mycket mer 
vet vi inte om denna kungsgård som inte förekommer 
i några andra källor än i Hälsingelagen. Kungsgårdar-
nas transportgeografiskt centrala lägen framgår dock 
av namnet på denna plats, som ju syftar på den vik-
tigaste landsvägen längs Norrlandskusten efter vars 
sträckning gårdarna låg – Norrstigen. Den nordligas-
te platsen – Kutuby – skall behandlas närmare längre 
fram i texten.

Tillsammans bildar de sex norrländska kungsgår-
darna ett pärlband av centralorter längs Norrstigen 
som tycks ligga i anslutning till den svenska Botten-
havskustens kärnbygder. De förefaller också ligga på 
relativt jämna avstånd från varandra, vilket indikerar 
en medveten organisation, möjligen för att tjäna som 

2�� Friberg 1��1 s. �2, fig. 3�.
2�0 Grundberg 2000a s. �� ff.
2�1 Lundell, muntl. uppgift.

hållplatser för gästning och skatteuppbörd. Ytterli-
gare en aspekt som har uppmärksammats i samman-
hanget är den till synes systematiska fördelningen av 
gårdarna i förmodade äldre folkland eller medeltida 
tredingar, jämförbar med husabyarnas fördelning 
per härad i Uppland. Hypotesen om att en husaby 
funnits i varje treding har också framlagts vad gäller 
Närke och Dalarna. För Hälsinglands del motsvarar 
de tre sydligaste Uppsala öd de förmodade treding-
arna Alir, Sunded och Nordanstig. Nils Blomkvist har 
dock föreslagit att tredingsindelningen istället ur-
sprungligen omfattat Alir, Sunded och Medelpad, en 
tolkning som också Mats Mogren anslutit sig till.2�2

Maktkontinuitet eller medeltida nyhet?

Trots att flera av platserna för de medeltida kungs-
gårdarna i Norrland uppvisar åtskilliga tecken på 

2�2 Holmbäck & Wessén 1��� s. XXII, 42 not 2�; Blomkvist 
1���a s. ��; Mogren 1��� s. 142 f, 14�; Brink 1��� s. 1��.

Figur 66. Karta över de norrländska kungsgårdarna och andra 
platser längs Norrstigen som omnämns i Hälsingelagen från 
1300-talets första hälft. Den nordligaste platsen ”Kutuby” har här 
placerats vid Kungsgården i Bjärtrå. Efter Friberg 1�51. 
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centralitet och maktfunktioner under långa tids-
perioder, är källäget samtidigt mycket varierat, 
sporadiskt och delvis svårtolkat. Att systemet med 
Uppsala öd- och husabygods enligt Hälsingelagen ex-
isterade i Norrland ännu under 1300-talet innebär 
inte att företeelsen ur kronologiskt, strukturellt och 
funktionellt hänseende nödvändigtvis var identisk 
med äldre mellansvenska förhållanden. Flera forska-
re menar dock att det föreligger en maktkontinuitet 
på flera av de aktuella platserna mellan järnålder och 
medeltid. På senare tid har detta påpekats av bland 
andra Per Ramqvist och Stefan Brink, och före dem 
av exempelvis Sune Lindqvist och Nils Ahnlund.2�3

Uppfattningen är inte ny. Redan på 1�20-talet 
menade Olof Johan Broman i sin Glysisvallur att de 
hälsingska kungsgårdarna var sätesplatser för forna 
fylkeskungar. Att så var fallet är, skriver han om 
Kungsgården i Norrala, ”otwifwelachtigt, och än ther 
til witnesbörd gifwa the månge och store jordhögar 
som nära in wid thenna byn belägne äre; ljka som 
wid Kungsgårdarne uti Hög Sockn (---) och Jättendal 
Sockn (---)”.2�4 Än idag, skriver han i början av 1�00-
talet, finns ”store och höge Jordhögar på alla thessa 
Trij ställen, nästan så digre som wid gamla Upsala”.2�� 
Detta nära förhållande mellan storhögar och kungs-
gårdar i Norrland illustrerades också med önskvärd 
tydlighet av Olof Rehn 1��3 genom en teckning över 
Kungsgården och kyrkan i Hög socken där de stora 
gravhögarna avbildas. Det är i synnerhet denna när-
het till storhögar, apostroferad av att de hälsingska 
kungsgårdarna alla hette Hög, som har lett till slut-
satsen om en mycket lång maktkontinuitet på dessa 
platser, möjligen ända från den äldre delen av järn-
åldern. Men också andra ortnamn har spelat in, inte 
minst närheten till Tunanamn.2��

Även framåt i tiden har man velat se en tydlig 
maktkontinuitet. I allmänna ordalag har man satt 
kungsgårdarnas placering i relation såväl till vita-
lianer- och fogdeborgarna Styresholm och Faxeholm 
från omkring 1400, som till den yngre vasatidens ny-
anlagda städer längs Norrlandskusten. Frågan är om 
en sådan direkt maktkontinuitet – bakåt såväl som 
framåt i tiden – verkligen kan beläggas.

De senaste årens arkeologiska undersökningar 
kring de norrländska kungsgårdarna kan bidra till 
denna diskussion. Undersökningarna har berört an-
läggningar som med stor sannolikhet kan kopplas till 
de medeltida kungsgårdarna i Norrala, Selånger och 
Bjärtrå, även om själva kungsgårdstomterna inte har 

2�3 Ramqvist 1��0 s. �2, Brink 1���a; S. Lindqvist 1�3�; 
Ahnlund 1�21a s. � ff.
2�4 Broman 1�11-�4 s. 30�.
2�� Broman 1�11-�4 s. 1��.
2�� Brink 1��4 s. ��, 1���e s. 112.

berörts av utgrävningarna. Alla tre antyder en date-
ring till 1300-talet, i Selångers fall möjligen till 1200-
talets andra hälft. Särskilt viktiga i sammanhanget 
är undersökningarna i Sankt Olofshamn i Selånger 
genom denna plats nära koppling till Kungsnäs. De 
äldsta lämningarna i hamnområdet kan dateras till 
1200-talets mitt eller andra hälft, men också här vitt-
nar runstenar, ortnamn, en ”tingshög” och gravar om 
att platsen haft central betydelse redan under yngre 
järnålder. I Hälsingland har Mats Mogren genomfört 
undersökningar av en farledsspärr vid Stäckfjärden 
och en befästningsanläggning vid Vågbro i Norrala 
vid Söderhamn som av topografiska skäl kan tolkas 
som knutna till Kungsgården i Norrala. Bägge har 
daterats till 1300-talets mitt eller förra hälft, men 
i likhet med de andra platserna indikerar inte minst 
ortnamn att området kring Kungsgården haft cen-
tralortskaraktär redan under järnåldern.2��

Trots att det bara är möjligt att dra indirekta slut-
satser av dessa arkeologiska undersökningar kan man 
utifrån dessa resultat ifrågasätta om de norrländska 
kungsgårdarna som omnämns i Hälsingelagen är så 
mycket äldre än deras första omnämnande i början 
av 1300-talet. Den sena dateringen stöds i vissa av-
seenden även av andra arkeologiska källor. Trots flera 
yttre likheter och omfattande kulturella kontakter 
mellan Norrlandskusten och Mellansverige under 
yngre järnålder och vikingatid, visar det arkeologiska 
källmaterialet att skillnaderna i andra avseenden är 
så fundamentala mellan dessa områden att det är 
mindre sannolikt att ett gemensamt, enhetligt och 
samtidigt infört husabysystem av administrativ art 
kan ha införts redan under järnåldern. I själva verket 
var kronans kontroll över lokalsamhället såväl i Norr-
land som i andra regioner svag ännu under 1300-ta-
let.

Vad vi tack vare de skriftliga källorna vet om de 
norrländska kungsgårdarna är att de har tillkommit 
senast under 1300-talets första decennier och att 
några av dem under senmedeltid och vasatid var resi-
dens för kronans ämbetsmän – sysslomän eller fogdar 
– som hade till uppgift att tillvarata kungamaktens 
intressen i regionen. Dessa platser fungerade därför 
ofta som centralorter i bygderna, dit skatten levere-
rades och där landsting och andra viktiga samman-
komster avhölls.

Genom de historiska dokumenten vet vi också att 
till förvaltningssystemet i Norrland hörde fram till 
1300-talets mitt ett kringresande kungligt sändebud 
som kallades ”konungsår” – kungamaktens högste re-
presentant i landsdelen – som enligt Hälsingelagen 
var berättigad till gästning under sina resor i områ-

2�� Mogren 1��4a, 1��� s. �� ff; 2000; Grundberg 1���, 
1���a, 2000a.
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det. Som exempel på kungamaktens svaga ställning i 
Norrland vid denna tid brukar framhållas att kungs-
åren Lars Karlsson 131� mördades av hälsingarna i 
samband med en uppbördsresa. Kungsåren bodde 
alltså inte permanent på någon kungsgård i regionen. 
Det tributära system som härigenom framträder 
innebär att det är mindre troligt att de norrländska 
kungsgårdarna redan i äldre medeltid fungerade som 
egentliga förvaltningsgårdar. Att termen kungsår 
från mitten av 1300-talet ersattes med begreppet 
fogde, indikerar möjligen att området då lagts under 
den uppländska lagsagan. Det kan betyda att förvalt-
ningen ändrade karaktär just vid denna tid och att 
kungamakten fick en mer permanent närvaro i re-
gionen. Från 13�3 låg ”Hälsingland” som pantlän un-
der hertig Albrekt och förvaltades som nämnts från 
Nyköping, för att under några år kring sekelskiftet 
1400 förvaltas från de tre fogdeborgarna i regionen –  
Faxeholm i Hälsingland, Styresholm i Ångermanland 
och Korsholm i Österbotten. Vad som hände med de 
tidigare kungsgårdarna under denna tid är oklart.2��

Att kungsgårdarna i Norrland såsom de framträ-
der i Hälsingelagen skulle ha tillkommit tidigast un-
der 1200-talet överensstämmer till stora delar med 
Mats Mogrens och Nils Blomkvists slutsatser. Blom-
kvist, som påpekar att gårdarna i början av 1300-ta-
let var anpassade till prosteriindelningen, menar att 
åtminstone inte alla platserna representerar en äldre 
husabyinstitution i centrala och självvuxna järnål-
dersbygder, utan även gårdar med olika specialfunk-
tioner. Han föreslår att gårdarna tillkommit först 
under Birger jarls tid efter slaget vid Sparrsätra 124�, 
kanske som resultat av ett ingripande från dennes 
sida föranlett av den svaga uppbördskontroll i områ-
det som tydligt framgår av ett brev utfärdat 12��.2��

Mats Mogren har för sin del påtalat den förhål-
landevis jämna avståndsfördelningen längs Norrsti-
gen mellan Hälsingelagens Uppsala öd. I detta ser 
han en regelbunden ”layout” motsvarande normala 
dagsresor vintertid, och föreslår att de tillkommit i 
syfte att härbärgera kungsåren under dennes årliga 
uppbördsresor i landsdelen. Även Mogren poängte-
rar att några av kungsgårdarna (Jättendal och Säbrå) 
avviker från de övriga med hänsyn till placeringen 
i bygderna, och menar i likhet med Hyenstrand att 
man medvetet valt en placering invid äldre tings-
platser/storhögar där så varit möjligt. Medan storhö-
garna enligt Mogrens uppfattning är ett resultat av 
inhemska förhållanden representerar kungsgårdarna 
snarare yttre maktambitioner.2�0

2�� Holmbäck & Wessén 1��� s. 2�� f not 24; Fritz 1��2-�3 del 
2 s. �3 ff; Lindkvist 1��4 s. 131 f; Blomkvist 1��� s. �1 f; Mogren 
1��� s. 1�0; Wallerström 2002 s. � f.
2�� Blomkvist 1��� s. �1, 10� ff.
2�0 Mogren 1��� s. 143, 1��� s. �� f.

husabyar i norrland – en arkaiserande förvalt-
ningsterminologi?

Husabybegreppet figurerar som vi har sett till synes 
slumpmässigt i skriftliga källor om två av de aktuella 
platserna, dels om Selånger 1314, dels om Jättendal 
14�4. Detta kan förklaras på flera sätt, varvid inte 
minst det torftiga källäget är väsentligt att beakta. 
Självklart kan det vara så att Selånger har haft en sär-
ställning och att det ursprungligen bara var denna 
som betraktades som en husaby, medan omnämnandet 
på Karl Knutssons tid skulle kunna skyllas på slentrian 
från en Mälardalsbaserad administratör eller skrivare. 
Att termen figurerar i Hälsingelagen – men inte ut-
tryckligen om Uppsala öd-godsen – gör att man med 
fog kan fråga sig vad benämningen egentligen står för. 
Användes begreppet lokalt eller endast av kungamak-
tens företrädare? Kan man verkligen likställa plat-
serna med de husabyar som finns exempelvis i Mel-
lansverige och måste vi tvinga in alla sex platserna i 
en gemensam historisk bakgrund?

Språkforskaren Lars Hellberg menar att det med-
eltida användandet av husabyterminologin ”tydligen 
bara hört hemma i den centrala administrationens 
språkbruk, i de norrländska bygderna har den inte 
slagit igenom och anledningen härtill är säkerligen 
helt enkelt att de norrländska centralorterna inte var 
några regelbundet organiserade byar såsom fallet var 
med de sydligare landskapens husabyar”.2�1 Det finns 
onekligen en poäng i detta. Det förefaller som om an-
vändandet av husabytermen (liksom begreppen Upp-
sala öd och kungsgård) för de norrländska kronogod-
sen säger mer om hur man under hög- och senmedelti-
den med historiska referenser uppfattade och gjorde 
bruk av kronogodsens särställning, än om de utpekade 
orternas egentliga historiska ursprung. Någon direkt 
kontinuitet från förhistorisk tid har åtminstone inte 
ännu kunnat beläggas. Gårdarna förefaller dock ha va-
rit medvetet anlagda som kungsgårdar och likställdes 
sannolikt av Kronan med de mellansvenska husabyar-
na. Måhända har man därför som en medveten strategi 
gjort bruk av en arkaiserande förvaltningsterminologi, 
på samma sätt som man har knutit an till de gamla 
tingsplatserna. Syftet kan ha varit att hävda kunga-
maktens förmenat uråldriga överhöghet i området.

Med denna tolkning är risken påtaglig för att de 
slutsatser om karaktären hos de äldre husabysystemen 
i andra regioner som dragits med utgångspunkt i upp-
gifterna i Hälsingelagen, speglar en mer eller mindre 
medvetet framförd historisk tolkning av en gammal 
företeelse som i själva verket saknar rötter i regionen. 
Denna misstanke förstärks naturligtvis av att Hälsing-
elagen till stora delar bygger direkt på Upplandsla-
gen.

2�1 Hellberg 1��4 s. 142.
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Med detta är självfallet inte sagt att Norrland 
skulle sakna vare sig politisk organisation eller bety-
dande centralorter under förhistorisk tid – snarare 
tvärt om. Flera av de utpekade platserna har haft 
påtagligt centrala roller i bygderna såväl under med-
eltid som förhistorisk tid, men de har uppenbarligen 
olika historisk bakgrund. I sammanhanget får vi dock 
inte glömma bort att det samtidigt med Hälsingela-
gens kungsgårdar fanns andra nog så betydelsefulla 
platser i området. Området kring Kvissle kapell i 
Njurunda är en sådan plats. I denna trakt där Ljungan 
mynnar ut i Bottenhavet – en veritabel storhögsmiljö 
vid en Tunagård – hade ärkebiskopen och kungsåren 
ägointressen under 1330-talet, det vill säga just vid 
den tid som de norrländska kungsgårdarna omnämns. 
Här omnämns också ett ”Konungens öde” i Njurunda 
så sent som 1�2� då det var kronogods och uppläts åt 
en underfogde. Andra platser som skiljer ut sig un-
der medeltiden är Söderala, Forsa och Hälsingtuna i 
Hälsingland, Skön i Medelpad och Styrnäs/Torsåker 
i Ångermanland, alla viktiga centra i den kyrkliga 
organisationen. Såväl på dessa som på en rad andra 
platser finns koncentration av både centralortsin-
dikerande ortnamn som mäktiga och innehållsrika 
storhögar från järnåldern. Till detta kommer natur-
ligtvis vitalianer- och fogdeborgarna Styresholm och 
Faxeholm från omkring 1400 och deras närmaste om-
givning.

var låg hälsingelagens Kutuby?

Av särskild betydelse för diskussionen kring de med-
eltida kungsgårdarna i Norrland som uppräknas i 
Hälsingelagen är var den nordligaste av dem – Kutu-
by – egentligen låg. Någon närmare platsbestämning 
ges inte i lagen. Förutom i Hälsingelagen från 1320-
talet omnämns platsen även i ett dokument utfärdat 
i Nora socken år 1314. I detta utfäster sig ångerman-
länningarna att varje år leverera Sankt Olofsgärden 
i form av lärft, säl, sill och gråverk på vårtinget vid 
Kuta, ”apud Kuta”, som var platsen för det ångerman-
ländska landstinget:

Dessa gåvor ska samlas årligen i varje socken av kyrk-
värdarna och föras av dessa till vårt landsting som 
sker årligen vid Kuta på våren, kallat vårting, och 
ska där överföras till och anförtros två ärliga män i 
prostens närvaro, vilka har utsetts till detta av förut-
nämnda vår fader herr ärkebiskopen och hans efter-
trädare, för att därefter av ovannämnda två män eller 
en av dem och prosten föras till Uppsala och därefter 
överlämnas honom som ärkebiskopen låtit förordna 
för denna sak.2�2

2�2 DS 1���, översättning från latinet av Ingrid Lundegårdh.

Det kan inte råda några tvivel om att den plats 
som avses är identisk med Hälsingelagens Uppsala öd 
med namnet Kutuby. Inte heller här ges emellertid 
någon närmare ortsangivelse. Till dessa två källor 
kommer ytterligare ett 1300-talsbrev som berör Ku-
tuby som vi senare ska återkomma till.

Äldre forskning har utgått ifrån att Kungsgårdens 
by i Bjärtrå socken var platsen för 1300-talets kungs-
gård. Platsen fungerade bevisligen som kungsgård 
under vasatiden, ända fram till 1��0 då fogden på 
kunglig befallning flyttade till den nygrundade sta-
den Härnösand ute vid kusten. Norrlandsforskaren 
Johan Nordlander fann stöd för sitt antagande att 
Kungsgården och Kutuby var samma plats i en an-
teckning han återfunnit i Johannes Bureus anteck-
ningsbok Sumlen från 1�00-talets första år. Bland en 
rad traditionsuppteckningar kring stenar och berg-
hällar nämner nämligen Bureus i förbifarten namnet 
”Kutula ägorna” vid Kungsgården i Bjärtrå.2�3

Den till synes självklara slutsatsen att ”Kutula 
ägorna” har samband med Kuta/Kutuby har dock 
ifrågasatts av flera anledningar, till förmån för en 
hypotetisk placering av 1300-talets kungsgård i 
trakten av Torsåker. Nils Blomkvist har bland annat 
konstaterat att området kring Kungsgården saknar 
fornlämningar som indikerar att platsen anlagts i 
ett äldre centralområde. På samma sätt avviker det 
långa avståndet till sockenkyrkan från mönstret hos 
de övriga kända kungsgårdarnas placering invid äldre 
centralorter. Dessutom har den geografiska relatio-
nen till det uppströms liggande Styresholm, som 
fungerade som fogdeborg vid tiden omkring år 1400, 
legat till grund för tvivel. Om det tidiga 1300-talets 
kungsgård låg nere vid Bjärtrå skulle nämligen den 
rimliga hypotesen om en succesiv maktförskjutning 
nedströms älven falla.2�4

 
1500-talets kungsgårdar i ångermanland och 
Medelpad

Innan vi behandlar frågan om Kutuby närmare, ska 
vi först se närmare på de historiska källornas vitt-
nesbörd om kungsgårdarnas roll under vasatiden. 
Om uppgifterna om de norrländska kungsgårdarna 
är sporadiska och svårtolkade när det gäller medel-
tiden, rör vi oss nämligen på något fastare grund för 
1�00-talets vidkommande.

I Ångermanland finns namnet Kungsgården bara 
just i Bjärtrå socken där kungens fogde residerade un-
der vasatiden. Under några år på 1�20-talet, och möj-
ligen även tidigare, hade Ångermanland gemensam 
fogde med Västerbotten. 1�34 lades också Medelpad 
under den ångermanländske fogden, vilket kom att 

2�3 Nordlander 1��� s. 1�1, 1�0�, 1�24 s. 2� f.
2�4 Blomkvist 1���a s. �� f, 1��2 s. 14ff, 1��4 s. 2�, 200�a s. �4.
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bestå fram t.o.m. 1��1.2�� Kungsgården och fogden i 
Bjärtrå flyttade dock på Johan III:s uttryckliga order 
på 1��0-talet ner till den nyanlagda staden till Här-
nösand på Härnön längre ut vid kusten. Tillsammans 
med underlagmannen i landskapet hade fogden till 
uppgift att driva igenom stadsgrundningen. Behovet 
av mark för den nya staden löste kronan genom att 
byta bort den gamla kungsgården i Bjärtrå, på samma 
sätt som man några år tidigare bytt bort kungsgården 
i Norrala när Hudiksvall anlades.2��

Kungsgården i Bjärtrå omfattade under 1�00-ta-
lets senare hälft hela �� seland och var med norr-
ländska mått mätt mycket stor. Ingvar Jonsson har i 
en studie noterat att de norrländska kungsgårdarna 
i allmänhet tycks ha taxerats till fullsuttna gårdar, 
vilket för Ångermanlands del skulle vara 24 seland. 
Med hänvisning till att det i Hälsingelagen omnämn-
da Uppsala öd-godset i Säbrå länge varit ödeby kon-
staterar han att Kungsgården i Bjärtrå såtillvida var 
den enda som uppenbart avvek från normen.2�� En 
inventarieförteckning som visar vilka ägor, redskap 
och inventarier som fanns på Kungsgården i Bjärtrå 
finns bevarad från ett fogdebyte år 1���.2��

I Medelpad heter platsen för den gamla kungs-
gården Kungsnäs och ligger i anslutning till den 
medeltida sockenkyrkan i Selånger. Liksom i Ånger-
manland övertogs den gamla kungsgårdens roll som 
fogderesidens när en ny stad – Sundsvall – anlades 
närmare havet 1�21. Gården var dock kvar i kronans 
ägo i ytterligare hundra år och arrenderades ut el-
ler förlänades bort innan den såldes 1�23. Av kartor 
från 1�00-talet framgår att kungsgården ursprung-
ligen legat i den västra delen av den nuvarande byn. 
Varken kungsgården i Selånger eller Bjärtrå förlorade 
sin centrala roll i respektive bygd i samband med 
tillkomsten av städerna Sundsvall och Härnösand. 
Ännu under 1�00- och 1�00-talen bodde bemärkta 
ståndspersoner på de gamla gårdarna som långt fram 
i tiden spelade en roll som centralplatser.

Fogdeinstitutionen såsom vi känner den från 
1�00-talet var ett resultat av den nya civila lokal-
förvaltning som byggdes upp under Gustav Vasas tid 
med början på 1�20-talet. I flera avseenden skiljer 
sig därför det system vi möter under vasatiden från 
den medeltida förvaltningen som vi vet ganska litet 
om för Norrlands vidkommande. Fogderesidenset 
– kungsgården – hade under vasatiden en central roll 
som maktcentrum, vilket i synnerhet gäller för norr-
ländska förhållanden där ju inga städer med andra 
maktfunktioner ännu existerade. Historikern Mats 

2�� Almquist 1�1�-23 del II s. 31�.
2�� G. Bucht 1�3� s. 2� ff, 3�; Westin 1�44 s. 32 ff.
2�� I. Jonsson 1��1 s. 1�0 f.
2�� Nordlander 1�0� s. 30 f.

Hallenberg har i sin avhandling om vasatidens lokal-
förvaltning visat att fogden såsom enda länk mellan 
kungen och den enskilde bonden var fundamentet 
för den vasatida staten. Fogdarnas uppgifter omfat-
tade såväl kontroll av undersåtarna i landet genom 
rättsliga och polisiära uppdrag som kontroll och ut-
veckling av landets ekonomiska resurser. Skrivaren 
var fogdens närmaste man.2��

En studie av Ångermanlands historiskt kända 
1�00-talsfogdar visar att släktskap hade stor bety-
delse för fogdesysslan och andra högre myndighets-
funktioner i 1�00-talets Norrland.300 De sociala nät-
verken på denna nivå i samhället var inte begränsade 
till den egna regionen; här finns kopplingar från Bjär-
trå och Selånger till såväl andra regioner i Norrland 
som till Uppsala domkyrka och Stockholms slott. 
Hur dessa maktrelationer fungerade regionalt kan 
illustreras med tre synnerligen inflytelserika perso-
ner i Ångermanland under 1�00-talets andra hälft, 
fogden Hans Andersson på Kungsgården, skrivaren 
Peder Månsson (Blix) på Styrnäsgården och underlag-
mannen Evert Hindersson i Holm som utgjorde den 
världsliga maktens högsta representanter i landska-
pet. Till dessa kom några kyrkliga dignitärer, prostar 
och pastorer, vilka dock till stor del hade förlorat sin 
tidigare ekonomiska och världsliga makt i samband 
med reformationen. Genom sin roll som regionens 
”intelligentia” och församlingens herdar kom dock 
prästerna självfallet att inta en betydelsefull roll i 
bygdens liv. Dessutom var dessa kyrkans män, som vi 
har sett, ofta nära släkt med sina världsliga kollegor.

Makten och rikedomen under vasatiden tycks ha 
varit sammankopplad genom släktförbindelser och 
sociala nätverk. Detta verkar dock ha gått hand i 
hand med ett ekonomiskt inflytande baserat på en 
omfattande handel med i första hand pälsprodukter 
från de rika skogsområdena. Men de inflytelserika 
personerna och gårdarna geografiskt var fördelade 
inom ett större centralområde i den nedre Ådalsbyg-
den. Det verkar således inte möjligt att med utgångs-
punkt i en enstaka funktion eller centralplats tala 
om en successiv, geografisk maktförskjutning; flera 
olika funktioner, personer och centralplatser fung-
erade istället i samverkan med varandra inom ett 
större område. Genom underlagmannen Evert Hin-
dersson och dennes uppbyggnad av jordegendomarna 
i Överlännäs tycks denna plats ha varit lika bety-
delsefull under 1�00-talets slut som den var under 
vikingatiden. Kungsgården i Bjärtrå, Styrnäsgården 
och Holm utgjorde således den världsliga maktens 
centralplatser i Ångermanland under 1�00-talet. De 
tre personerna tillhörde dock den sista generationen 

2�� Hallenberg 2001 s. �� ff, �� ff, 12� f, 1�� ff, 1�4 ff.
300 Se Grundberg 200�c s. 441 ff.
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storbönder med offentliga uppdrag som baserade sin 
ställning på landsköp innan den norrländska kom-
mersen styrdes över till de nyanlagda städerna. 

Maktens geografi i det medeltida norrland

Den bild vi får av 1�00-talet förhållanden kan inte 
oreflekterat projiceras bakåt i tiden till medeltiden. 
I flera avseenden var vasatidens administration med 
tillhörande fogdeinstitution ett resultat just av Gus-
taf Vasas organisatoriska insatser. För att få en upp-
fattning om en liknande ”decentraliserad” fördelning 
av makt och inflytande till olika platser och personer 
inom landskapen rådde även under medeltiden ska vi 
se närmare på vad de skriftliga källorna avslöjar om 
lokala och regionala nätverk i Ångermanland under 
1200-, 1300- och 1400-talen. 

En av de viktigaste skillnaderna mot tiden efter 
reformationen är att kyrkans män under medeltiden 
hade ett ännu större inflytande i samhället, i syn-
nerhet den mäktige landsprosten. Landskapet Ång-
ermanland med tillhörande socknar i övre Norrland 
utgjorde således ett enda prosteri eller kontrakt vid 
denna tid och var därmed både det nordligaste och 
det till ytan största kontraktet i hela landet. Det 
säger sig själv att prosten över detta gigantiska kon-
trakt var mycket inflytelserik och närmast kan jäm-
föras med biskopar i andra delar av landet. Sannolikt 
har prostarnas ställning avspeglat sig också i kyrko-
byggnaderna. Detta är anledningen till att Styrnäs 
gamla kyrka, landskapets enda tornförsedda bygg-
nad med torn både i väster och öster, har föreslagits 
vara säte för landsprosten under 1200-talet. Av de 
skriftliga källorna vet vi emellertid att prosten åt-
minstone under några år i början av 1300-talet satt i 
Sollefteå för att strax därefter flytta till Nordingrå. 
Det är inte heller omöjligt att Boteå kan ha haft en 
liknande ställning under 1400-talet. Först i början av 
1�00-talet delades landskapet i två kontrakt, ett för 
norra och ett för södra Ångermanland. Prosten i det 
södra kontraktet residerade vid denna tid i Torsåker. 
Det förefaller med andra ord som om prostsysslan 
var knuten till den församling som för tillfället hade 
störst inkomster eller kanske till de präster som 
hade de bästa förutsättningarna att sköta uppdraget. 
I detta fall tycks det alltså inte vara så att maktför-
skjutningarna har ett samband med en succesiv för-
flyttning nedströms Ångermanälven.301

Den fylligaste inblicken i maktens nätverk får vi 
emellertid om vi studerar de personer som i de med-
eltida handlingarna framträder som landskapets elit 
under 1300-talet. Av de något över hundra medeltida 
dokument som berör Ångermanland eller ångerman-

301 Blomkvist 1���a s. �3, 1��2 s. 12 ff; Bonnier 1��4; Szabad 
1��� s. 14� f; Grundberg 1���b s. �� f.

länningar, är påtagligt många skrivna under 1300-ta-
lets första hälft – ungefär dubbelt så många som för 
Medelpad. De allra flesta härrör från 1340-talet, då 
femton av dokumenten är utfärdade. I dessa 1300-
talsdokument utskiljer sig en grupp personer som 
brukar hänföras till en gemensam släktkrets, den så 
kallade Fartegn- eller landsdomarsläkten. Hur dessa 
personer i verkligheten var besläktade med varan-
dra är visserligen i flera fall oklart, men inga tvivel 
råder om att de utgjort en betydande maktkonstel-
lation med bas i södra Ångermanland och östra Med-
elpad och med stort ekonomiskt inflytande i stora 
delar av Norrland. Tillsammans med ärkebiskopen 
Olof Björnsson, ”kungsåren” Johan Ingemarsson (med 
vilken han var befryndad), Peter unge (av Fartegn-
släkt?) och den uppländske stormannen och riksrådet 
Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) intog således Nils 
Fartegnsson en av huvudrollerna under 1300-talets 
första decennier i ett omfattande kolonisationsfö-
retag med maktpolitiska förtecken i övre Norrland. 
En förmodad son till Nils Fartegnsson var den myt-
omspunne Fartegn unge som var lagman i Medelpad 
och antas ha spelat en aktiv roll som anhängare till 
kung Magnus Eriksson under folkungarnas kamp 
mot mecklenburgarna på 13�0-talet. Utmärkande 
för denna maktelit är att flera av dem bar namnen 
Fartegn respektive Spjälbod. Ytterligare personer 
kan knytas till denna grupp genom den vapensköld 
bestående av en böjd arm som återges i deras sigill. 
Det viktiga i sammanhanget är att källorna antyder 
en direkt kontakt och påverkan mellan de olika aktö-
rerna inom detta sociala skikt.302

De personer som omnämns i dessa handlingar, an-
tingen som aktörer i samband med jordtransaktioner 
och arvsfrågor eller som vittnen i liknande ärenden 
eller andra rättsliga förhandlingar, tillhör utan tve-
kan samhällets sociala toppskikt. Upprättandet av 
dylika dokument följde också ett strikt system, vari-
genom närvarande personer skulle räknas upp i hie-
rarkisk ordning efter deras roll och anseende. Flera 
av dem har varit underlagmän eller fogdar, medan 
andra tycks ha fått sitt inflytande genom sin ekono-
miska ställning. För att förstå hur maktens geografi 
var uppbyggd i Ådalen skall vi undersöka var dessa 
personer bodde någonstans. Om vi bortser från 
prästerna som ju var knutna till sockenkyrkorna så 
är de säkert identifierbara platserna eller gårdarna 
som omtalas som hemvist för dessa inflytelserika 
män under 1300- och 1400-talen följande: Herrlekan 
(”Hærleby”) i Överlännäs, Kalknäs (”Kalvnäs”) i Bo-

302 Om släkten och personerna, se L. Bygdén 1��0; Lindgren 
1��2; Audén 1��3; Raneke 1��2-1��� del I s. 24�; Sikeborg 1��� 
s. 2�0 ff; Blomkvist 1��� s. 10� ff, 2000 s. 34 ff, 200�b s. �03 ff. 
Om namnen, se SMP bd 2 sp. 12 f.
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teå, Utnäs och Djuped i Styrnäs, Nässom och Lugn-
vik i Bjärtrå, Salom och Hammar i Torsåker, Frånö 
i Gudmundrå samt Klappsta i Ullånger. Flera av de 
framträdande personernas bostadsorter preciseras 
inte närmare än till socken, nämligen Sollefteå, Yt-
ter- och Överlännäs samt Gudmundrå, medan en hel 
rad personer tyvärr inte har någon angiven bostads-
ort alls.303

Om vi utifrån detta går vidare och studerar vem 
som bodde var, kan vi börja längst uppströms Ång-
ermanälven i Sollefteå där vi finner den mycket rike 
mannen Gudlav Bilder 133�. Detta år utfärdade han 
ett testamente för sin egen och sin avlidna hustru 
Rodhnis ”själagagn” i närvaro av ärkebiskopen och 
många andra högt uppsatta personer samt sin son 
Fartegn och hustruns söner Härse och Spjälbod. I 
testamentet skänker Gudlav laxfisken i Västerbot-
ten till Uppsala domkyrka och till Helgeandshuset i 
Stockholm, vidare kontanta pengar till samtliga kyr-
kor och präster i både Ångermanland och Medelpad, 
men mest av allt jord och kyrkliga inventarier till 
kyrkan i Sollefteå.304

Längre ned längs älven residerade i början av 
1300-talet den person som omnämns som den främ-
ste bland ångermanlänningarna 1314, nämligen Far-
tegn i Herrlekan i Överlännäs socken, vilket ligger 
i direkt anslutning till det stora gravfältet i Holm 
och den gård som Evert Hindersson under 1�00-ta-
let utvecklade till landskapets största jordbruk. Inte 
långt därifrån, i Kalknäs i Boteå socken, bodde un-
der 1340-talet en Hök Petersson som då var lagman 
över Ångermanland. En man med samma förnamn 
omnämns för övrigt redan 1314 i samma by som den 
näst främste i landskapet, men om det är samma 
person eller en släkting framgår inte. Intressant nog 
omnämns emellertid samtidigt med Hök Petersson 
också en man vid namn Clemens i en framskjuten 
position just i Kalknäs by på 1340-talet vilken i sitt 
sigill förde det karakteristiska vapnet med krökt arm 
som också användes av Nils Fartegnsson (fig. ��). I 
Utnäs i Styrnäs socken finner vi också en Nils Pe-
tersson som vid rannsakningarna om gränsen mellan 
Uppsala och Åbo stift 13�4 vittnade om att han följt 
med hälsingefogden Torsten Styrbjörnsson till Ule 
älv vid gränsregleringen mellan ärkestiftet och Åbo 
stift 134� och personligen lyssnat till ärkebiskopens 
och åbobiskopens synpunkter i frågan. Att Styrnäs 
haft en framträdande roll vid denna tid är intressant 
inte minst på grund av den medeltida gravhäll – den 

303 Bland de medeltida prästerna i Ångermanland kan särskilt 
nämnas Nils Torstensson som 13�� blev kyrkoherde i Nordingrå 
och prost över det stora ångermanländska prosteriet, men 
sedermera dekan i ärkestiftet. Se härom Szabad 1���.
304 DS 3311; MÄU 1�; Audén 1��3.

enda kända i Ångermanland – som vi genom Johan-
nes Bureus avritning 1�00/1�01 känner från Styrnäs 
kyrka. Den vittnar om att en framstående person vid 
namn Nicolaus Juvenus (”Nils unge”) fått sin sista vila 
här, sannolikt någon gång under 1200-talet. I Tors-
åker finner vi 1314 en Gudlev i Salom och en Olof i 
Hammar, och i Gudmundrå hundra år senare (141�) 
en Une i Frånö. I Klappsta i Ullånger, alltså en bit 
norr om Ångermanälvens dalgång, bodde en man vid 
namn Sigurd som i Luleå 13�4 inför ärkebiskop Birger 
och många andra berättade att även hans son Herse 
följt Torsten Styrbjörnsson vid förnyelsen av gränsen 
vid Ule älv 134� då bland andra även riddaren Nils 
Abjörnsson hade deltagit. Byn Klappsta är av intresse 
också med anledning av att Fartegn unge och hans 
hustru Ingeborg år 1342 bytte till sig jordegendom i 
denna by av Spjälbod Spjälbodsson.30�

Att Bjärtrå under medeltiden varit säte för fram-
trädande män i samhället framgår av att ytterligare 
en Fartegn, omnämnd 1314 och 1324, var bosatt i 
Kungsgårdens grannby Nässom där ruinerna efter 
Bjärtrås medeltida kyrka ligger, och i samma by om-
talas på 1340-talet en man vid namn Peter. Ännu en 
bit nedströms i samma socken finner vi vid samma 
tidpunkt en Pål i Lugnvik. Just i Lugnvik bodde 141� 
en Åsvid som sigillerat ett brev och på 14�0-talet en 
Nils Hansson som omnämns som lagman över Väs-
terbotten. När en testamentsgåva till Uppsala dom-
kyrka i form av ett silverbälte omnämns (som återlös-
tes av dennes hustru), betecknas Nils Hansson ännu 
som underlagman. Lagmannens koppling till Lugnvik 
är intressant med tanke på storhögen från järnåldern 
vid den så kallade Tingsnäsudden. Vid 1�00-talets 
början finner vi till yttermera visso den dåvarande 
underlagmannen över Ångermanland och Medelpad, 
Erik Larsson, bosatt i byn Fröstland i Bjärtrå socken. 
Under 1400-talet känner vi också en lagman i Ång-
ermanland vid namn Marcus som uppenbarligen var 
boende i Rossvik i Nora socken.30�

Under 1300-talet tycks de norrländska landskapen 
inte ha haft egna fogdar, utan en gemensam sådan 
över hela ”Hälsingland”. Av senmedeltidens fogdar 
över Ångermanland känner vi till namnet på Larens 
skrivare 14��, Svante Nilssons fogde Bernt Larsson 
14�4, Olof Eriksson 14��, Svante Nilssons fogde Tor-
kel Västgöte 14�� samt Svante Nilssons befallnings-
man Staffan Henriksson 1�0�. Var dessa hade sin 
hemvist framgår dock inte av källmaterialet.30�

30� DS 1���, 3�40, 420�; JHD 10�; MÄU 20, 3�; Ahnlund 
1�21a; Gardell 1�4�-4� del I s. 1�3 nr 1�.
30� DS 1���, DS 24��; Gillingstam 1��� s. ��; MÄU 20, 3�, 
11�, 143, 14�; Nordlander 1�43 s. 3�.
30� För uppgifterna om de senmedeltida fogdarna tackas Carl 
Szabad, Stockholm.
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Till den sista generationen som tycks ha tillhört 
Fartegnsläkten och burit släktnamnen Fartegn och 
Spjälbod hör en Spjälbod Fartegnsson, som tillsam-
mans med sin bror Öne och en syster vars namn vi 
inte känner, år 13�0 skänkte jordegendom i byn Sun-
nanåker till kyrkobordet i Ytterlännäs. Härigenom 
försäkrade han sig om att prästerna i församlingen 
två gånger per år skulle läsa själamässor för sin egen 
och för sina föräldrars själar.30�

Den maktpolitiska kartbilden av Ångermanland 
under 1300-talet har således åtskilliga gemensamma 
drag med den vi sett under 1�00-talet då fogden 
Hans Andersson, skrivaren Peder Månsson (Blix) 
och underlagmannen Evert Hindersson bodde i olika 
delar av centralbygden i Stora Ådalen. Tyngdpunk-
ten tycks huvudsakligen ha legat i området mellan 
Sollefteå och Bjärtrå. Vi kan alltså inte peka ut en 
enda plats som utgjort maktens centrum. Däremot 
kan vi konstatera att de främsta mellannorrländska 
stormännen under 1300-talet tog aktiv roll i stor-
politiken och hade en närmare koppling till landets 
ledarskikt än man kanske förväntar sig.

Borgbyggeri och militära makt- 
demonstrationer

Under 1100-talet uppfördes de äldsta kungliga bor-
garna i Sverige, men den första stora borgbyggnadspe-
rioden inträdde under andra hälften av 1200-talet. 
För Norrlands och i synnerhet Ångermanlands och 
Medelpads vidkommande har man i äldre forskning 
betraktat de redan under 1�00-talet rivna tornför-

30� Berglund 1��4 s. �� ff.

sedda medeltidskyrkorna av sten i Styrnäs och Skön 
som en form av befästningsanläggningar eller ”för-
svarskyrkor” daterade till 1100-talets slut. Idag är 
dock de flesta forskare överens om att dessa kyrkor 
knappast har haft någon betydande militär funktion. 
De äldsta medeltida borgarna i egentlig mening som 
anlades i Norrland tillkom istället under 1300-talets 
senare hälft. Därigenom gjorde kungamakten sina 
militära maktmedel påtagliga i regionen. De borgar 
som uppfördes fungerade som centralplatser i den 
lokala förvaltningsorganisationen. För att förstå bak-
grunden till borgarnas tillkomst under 1300-talet 
behövs en kort översikt av det maktpolitiska läget 
vid denna tid.

Efter att Norge övertagits av Magnus Erikssons 
femtonårige son Håkan 13��, tvingade äldste sonen 
Erik 13�� fram en uppdelningen av den svenska riks-
halvan. Vid denna riksdelning som varade fram till 
Eriks död 13��, kom hela den norrländska landsdelen 
att läggas under Magnus Eriksson. Läget komplicera-
des ytterligare när Håkan utropades till kung även 
över Sverige 13�2, varefter alltså både far och son 
gjorde anspråk på kungatiteln i landet under ett par 
års tid. Under denna tid tilltog oppositionen inom 
den svenska rådsaristokratin mot i första hand Mag-
nus Erikssons styre i samband med konflikterna med 
Valdemar Atterdag i Danmark. En grupp svenska 
stormän med Bo Jonsson (Grip) i spetsen vände sig 
därvid till hertig Albrekt av Mecklenburg för att få 
ekonomiskt och militärt stöd för att göra slut på kung 
Magnus regim. I slutet av 13�3 inföll de tyska trup-
perna i Sverige och redan i mars 13�4 valdes herti-
gens son, Albrekt d.y., till svensk kung. Det rådde nu 
fullt inbördeskrig i landet, men Magnus Eriksson och 
hans styrkor led ett avgörande nederlag vid Enköping 
i mars månad 13�� då Magnus själv togs till fånga 
och spärrades in för flera år framåt. Det var i detta 
skede som den norrländske stormannen Fartegn unge 
förmodas ha tagit aktiv del i händelseutvecklingen 
(fig. ��).30�

Som kompensation för sitt ekonomiska och militä-
ra bistånd i samband med kriget förpantades därefter 
stora delar av Sverige, inklusive Norrland, till hertig 
Albrekt. På samma sätt som de holsteinska grevarna 
gjort i Danmark några decennier tidigare insatte 
Albrekt tyska fogdar och legotrupper för att driva 
in inkomsterna från pantlänen. Att en fogde över 
”Hälsingland” vid namn Nils djäkn omnämns 13�3 
är ett tecken på en ny förvaltningsform i regionen. 
Det gigantiska området som var förpantat till Meck-
lenburg förvaltades från Nyköping av Raven van Bar-
nekow, vars räkenskaper har bevarats från perioden 

30� Nordberg 1��� s. 21� ff; Mogren 2000 s. 11� ff; Fritz & 
Odelman 1��4.

Figur 67. Den till Ångermanland och Medelpad knutna 
”Fartegnsläktens” sigillbild med en krökt arm återfinns 
på flera dokument från 1300-talet. Detta sigill tillhörande 
Nils Fartegnsson återfinns på ett dokument från 1352.  
Efter Lindgren 1�72.
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13��-13��. Av dessa källor framgår att motståndet 
alltjämt fortsatte och att stridigheter förekom såväl 
i Dalarna som i ”Hälsingland” ännu 13��. Under ett 
”krigståg” i det sistnämnda området skall enligt rä-
kenskaperna en Henrik van der Oldenstat och den-
nes kollegor Nyendorp, Sisendorp, Kramon med flera 
ha förlorat sammanlagt åtta hästar, av allt att döma 
i strid. Vid denna tid skrev också invånarna i Häl-
singland, Medelpad och Ångermanland ett känslo-
svallande klagobrev till hertig Albrekt med begäran 
om att hertigen inte skulle byta ut fogdarna och hö-
vitsmännen i landskapen, att inte införa nya pålagor 
samt att de själva såsom tidigare skulle få utse sina 
lagmän.310

Tyskarna for alltså hårt fram i landet och deras in-
flytande växte sig starkare än de inhemska stormän-
nen hade tänkt sig. ”Då slog sig rovfåglarna ned på 
bergens toppar, ty tyskarna förtryckte landet under 
många år”, skrev en birgittinmunk i Vadstena klosters 
diarium. Efter fortsatta oroligheter bröt ett uppror 
ut 13�1 och i augusti tvingades kung Albrekt att i 
Gråbrödraklostret i Stockholm avlägga en kunga-
försäkran, som i princip gjorde kungen maktlös till 
förmån för stormännen i riksrådet. Även de svenska 
stormännens förgrundsgestalt Bo Jonsson (Grip), som 
fått en särställning hos kung Albrekt när han 13�� 
utsågs till kungens högste ombudsman, tycks efter 
detta ha börjat verka för att det tyska inflytandet 
i landet skulle minska. Målet att jordegendomarna 
skulle gå över i svenska händer uppfyllde Bo Jonsson 
genom att själv bygga upp en enorm godsmassa, och 
senast i början av 13�0-talet hamnade på detta sätt 

310 Fritz & Odelman 1��4 s. 4� f; Mogren 2000 s. 120 ff; MÄU 
24. Klagobrevet är odaterat och har tidigare hänförts till 13�3 
resp. 13�1, men Mogren hänför det på goda grunder till 13��. 

hertig Albrekts norrländska pantlän under kontroll 
av Bo Jonsson. En Bo Jonssons fogde över ”Hälsing-
land” är känd från 13�4 och 13��.311

Ett brev utfärdat i Kutuby 1375

Det är i ljuset av detta politiska läge som det tredje 
brevet som omnämner Kutuby skall ses. Trots att 
inte heller detta dokument avslöjar exakt var Kutuby 
har legat innehåller det nämligen flera betydelsefulla 
upplysningar. Tyvärr är det inte bevarat i original, 
utan i en avskrift som gjorts mellan 1�3� och 1�43 i 
en av den uppländske landshövdingen Lars Eriksson 
Sparres kopieböcker, där en stor mängd brev rörande 
ätten Sparres jordegendomar finns samlade.312 

För allom them som thetta breff höra eller see, withnar 
iak Spiälbuthe Fardijäknson, att thet godz som ligger 
i Bygda sochn, som heter Öndaby. Thät war Pätar 
diäkn, å Lafwrinz Biörnsz wägna vt bööth, för siäx-
tigi mark och hundradha swänska päninga, ok ängh- 
om åchrom. Och är hanom medh fastom och fullom 
skälom andtwardat, äffter ty som wåår lagh tillsigia, 
ok thär till witnisbyrdh är mit insigle satt för thätta 
breff. Datum Kutuby anno Domini M ccc L xx quinto 
dominica proxima, ante Sigfridi confessoris. 313

Brevet är alltså daterat den 11 februari 13�� och 
det inte bara omnämner Kutuby, utan är faktiskt till 
skillnad från de två tidigare utfärdat just på denna 
plats. Det är fråga om ett jordebrev som rör jordeg-
endom i Öndebyn i Bygdeå socken i nuvarande Väs-
terbotten. Köpare och utfärdare av brevet är Spjäl-
bod Fartegnsson, med all säkerhet samme man som 
femton år senare, 13�0, tillsammans med sina syskon 
skall skänka jord till kyrkan i Ytterlännäs för sin egen 
och sina föräldrars själars skull. Spjälbod köpte god-
set i Bygdeå för 1�0 svenska penningar av Peter Djä-
ken som sålde det på Lars Björnssons vägnar.

En närmare undersökning visar att Peter Djäken 
och Lars Björnsson som figurerar i brevet även är 
kända i flera andra sammanhang tillsammans, bland 
annat i Norrland. Peter Djäken kan därför av allt att 
döma identifieras med väpnaren Peter Torstensson 
Djäken (av ätten Schack av Skylvalla) som var hä-
radshövding först i Oppunda och sedermera i Daga 
härad i Södermanland och dessutom underlagman i 
samma landskap. Under lång tid tycks han ha varit en 
av Bo Jonssons betrodda skrivare. Hans farfars bror 
var för övrigt den Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) 

311 Nordberg 1��� s. 31� ff; Fritz 1��2-�3 del 2 s. ��.
312 Om tillkomsten av Sparres kopieböcker, se Scheffer 1���; 
Fritz 1��0 s. �2 ff.
313 RA, B 1�, fol. 24�. Tolkning enligt Carl Szabad. Brevet har 
nyligen publicerats som DS ��2� med något avvikande läsning.

Figur 68. Den till den så kallade Fartegnsläkten knutna 
vapenskölden med krökt arm återfinns på en gravhäll 
som nu står i vapenhuset till Sköns kyrka i Medelpad. 
Detta är den enda bevarade medeltida gravhällen i Väs-
ternorrlands län. Foto: Leif Grundberg.
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som tillsammans med ärkebiskopen, kungsåren, Peter 
unge och Nils Fartegnsson spelade huvudrollen i den 
mellansvenska expansionen i övre Norrland under 
början av 1300-talet. Lars Björnsson (en bjälke) var 
riksråd och lagman och omnämns i källorna under 
perioden 13�0-13�3. 13�� var han hövitsman på Bo-
hus och 13�1 över Axevall, ett av rikets huvudfästen, 
som tillfälligt återerövrats av folkungarna i samband 
med upproret. Från 13�2 fram till sin död i slutet av 
13�0-talet var han lagman i Västergötland, men av 
breven att döma innehade han vid 13�0-talets mitt 
samma roll i åtminstone Västerbotten. 13�4 och 
13�� uppges han vara fogde över ”Hälsingland”. Det 
är uppenbart att han företrädde kungen i denna roll, 
även om vi kan ana Bo Jonssons indirekta inflytande 
i bakgrunden. Han tillhörde för övrigt de stormän 
som 13�� bevittnade kung Albrekts bekräftelse och 
stadfästelse av det brev från 132� som behandlar 
”Hälsinglands” (dvs. Norrlands) norra gräns.

Ångermanland och Medelpad och dess ledare in-
tog under 1300-talet en aktiv roll i Östersjöregio-
nens storpolitiska utveckling, inte minst vad gäller 
kolonisationen av de väldiga och resursrika områdena 
i övre Norrland. Under 13�0-talet rådde tidvis inbör-
deskrig i Sverige mellan folkungarnas och mecklen-
burgarnas anhängare, och Norrland slapp inte undan 
stridigheterna. De mellannorrländska stormännen 
med Fartegnsläkten och Fartegn unge i spetsen för-
modas ha stått på folkungarnas sida och gick därmed 
förlorande ur kampen. Spjälbod Fartegnsson som 
figurerar i Kutuby i 13�� års brev var sannolikt en 
släkting till Fartegn unge och kan som sådan sym-
bolisera slutet för Fartegnsläktens storhetstid. Med 
mecklenburgarnas seger kan den lokala eliten mer 
eller mindre ha detroniserats. Genom Kutubys indi-
rekta koppling till Bo Jonsson (Grip) på 13�0-talet 
kan vi anta att den ångermanländska kungsgården 
dessförinnan varit i mecklenburgarnas våld.

Genom Spjälbod Fartegnsson, som femton år se-
nare (13�0) donerade jord till Ytterlännäs kyrka för 
sina föräldrars och sin egen salighets skull, har Kutu-
by knutits fastare till Ångermanlands nedre dalgång. 
Det framgår inte exakt var Kutuby låg, men det är 
inte oväsentligt att en av landskapets främste – Far-
tegn – på 1310- och 1320-talen var bosatt i Kungs-
gårdens grannby Nässom. Bjärtrå tycks i betydelse 
ingalunda ha stått efter andra områden i regionen 
vare sig under järnålder eller medeltid; makten var 
vid denna tid liksom under 1�00-talet decentralise-
rad till flera platser inom en större centralbygd inom 
landskapet och sammansatt av personliga nätverk.

Den enda plats av centralortskaraktär som vi kän-
ner till arkeologiskt i Ångermanland som var i bruk 

när Kutubybrevet nedtecknades 13�� är Bjärtrå fäste 
vid Kungsgården i Bjärtrå.

Bjärtrå fäste i Kungsgårdsmyren

Bjärtrå fäste låg i den nuvarande Kungsgårdsmyren 
strax nedanför gårdstomten i Kungsgården. Under-
sökningarna visar att den borganläggning som fanns 
här under medeltiden bestod av en åtminstone del-
vis konstgjord höjd i vad som då var en större myr 
eller sjö. Själva befästningen utgjordes av en cirkel-
rund vallgrav som förstärkts av en pålkonstruktion. 
Anläggningen omslöt en plan yta med kvadratisk 
träbyggnad i mitten. Borgen har använts i åtmins-
tone två faser, dels under 1300-talets mitt eller se-
nare hälft, dels under 1400-talets första hälft (140� 
och 142�). Fynden från undersökningarna av Bjärtrå 
fäste ger en allmän datering till 1300- och 1400-ta-
len. Den militära anknytningen framgår dels genom 
anläggningens utformning, dels genom fynden av ett 
tiotal armborstpilspetsar. Att hästar har hållits på 
platsen såväl sommar som vinter framgår av en häst-
sko och ett tjugotal hästskosöm med olika utform-
ning. Till de förnämare fynden hör en bronsring som 
sannolikt utgör en del av ett hästbetsel. Kopplingen 
till ett högre socialt skikt i samhället framgår av fyn-
den av importkeramik och bronsföremål. Dessutom 
visar fynden att platsen åtminstone tidvis varit be-
bodd året om, och att uppbörd eller handel – sanno-
likt med skinnprodukter – förekommit på platsen.

Till de ovanligare fynden från Bjärtrå fäste hör en 
liten karvstock eller karvsticka av trä. En närmare 
studie gör det troligt att just denna karvstock har 
använts för redovisning av pälsverkspartier i sam-
band med handel eller skatteuppbörd.314 Detta är 
intressant med tanke på att såväl den kyrkliga som 
den kungliga uppbörden i just Ångermanland i bör-
jan av 1300-talet till stor del skulle levereras i form 
av skinnprodukter. I 1314 års brev angående Sankt 
Olofsgärden uppges bland andra produkter som lärft, 
fisk och sälskinn, att ett oberett skinn från varje tim-
mer gråverk skulle erläggas av ångermanlänningarna. 
Ännu under perioden 1�2�-1�40 ingick i den årliga 
räntan från Ångermanland en lappskatt om 1 timmer 
mårdar (=40 st) och 1 decker älghudar (=10 st).31�

Ett annat föremål från Bjärtrå fäste som kan an-
tas vittna om varutransaktioner är ett viktlod till 
en balansvåg. Det tillhör en typ av sfäriska viktlod 
som började användas i Norden och Östersjöområdet 
vid slutet av �00-talet, men som också har hittats i 
medeltida städer, borgar och kloster. Sannolikt har 
viktlodet använts vid handel eller skatteuppbörd på 
platsen. Ännu så sent som på 13�0- och 13�0-talen 

314 Om karvstockar, se KL bd � sp. 322 f; Grandell 1��2, 1���.
31� DS 1���; Nordlander 1��� s. 1�2 f; Ahnlund 1�4� s. 3� ff; 
Blomkvist 1���a s. �3 ff.
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var det vanligt även i landets centrala delar att an-
vända sig av mark lödigt eller ”rent” silver i kölnsk 
eller stockholmsk/svensk vikt i samband med olika 
affärstransaktioner.31�

Ur byggnadsteknisk synvinkel är det intressant att 
ett par större bitar av medeltida tegelstenar har hit-
tats i vallgraven till Bjärtrå fäste, tydligt överlagrade 
av pålkonstruktionen från 1420-talet. Tegel började 
användas i Sverige först under medeltiden och då 
nästan uteslutande i kyrkobyggnader, borgar och an-
dra högreståndssammanhang. Huruvida tegelstenar-
na i Bjärtrå har ingått i någon byggnad eller eldstad 
framgår dock inte. Bjärtrå fäste utgör hursomhelst 
en av de tidigaste platserna i Norrland där tegel har 
använts i profana sammanhang. 

En ovanlig borgtyp

Bjärtrå fäste bestod således av en åtminstone delvis 
konstgjord höjd i en myr eller sjö. Själva befästningen 
utgjordes av en cirkelrund vallgrav som förstärkts av 
en pålkonstruktion, vilken omslöt en plan yta med 
kvadratisk träbyggnad i mitten. Kan detta byggnads-
sätt säga något om anläggningens ursprung?

Vad för slags hus som har stått innanför vallgraven 
på kullens krön är svårt att avgöra. Den kvadratiska 
formen, dess dimension och avsaknad av säkra spår 
efter rumsindelning och eldstad förefaller dock främ-
mande för ett ”traditionellt” bostadshus i regionen. 
Husgrunden innanför vallgraven vid Bjärtrå fäste kan 
förstås ha varit en enkel förrådsbyggnad, men med 
tanke på den märkliga formen och omständigheterna 
i övrigt är det inte omöjligt att huset bestått av ett 
torn eller åtminstone en byggnad i flera våningar.

Av de två vanliga medeltida borgtyperna ”höjd-
borg” respektive ”vattenborg” kan Bjärtrå fäste utan 
tvekan hänföras till den sistnämnda kategorin. An-
läggningen hade ett dubbelt skydd genom kombina-
tionen av myrens/sjöns naturliga våtmark och den 
grävda vallgraven. Ur strategisk synvinkel var det 
dessutom en fördel att anläggningen hade en så liten 
omkrets och holmen i sig var så liten. Under vintertid 
var det förstås lätt att ta sig ut till borgen på isen och 
det låga läget i myren kan ha varit en nackdel vid en 
eventuell beskjutning från omgivande sluttningar. Ur 
militär synvinkel tycks platsen ha haft en defensiv 
karaktär.31�

Av det medeltida Sveriges närmare trehundra 
medeltida borgar har Bjärtrå fäste få eller inga direk-
ta motsvarigheter. Huvuddelen av de svenska med-
eltidsborgarna ligger visserligen i likhet med Bjärtrå 
fäste i anslutning till vatten i form av sjöar eller åar. 
De allra flesta av dessa ligger dock på naturliga hol-

31� Gustin 1��� s. 24� ff; Klackenberg 1��2 s. 1�� ff.
31� Lovén 1��� s. 2�, 420; Löwenborg 1��� s. 32 ff, 4� f. 

mar eller näs som har försetts med vallgravar – så 
kallade ”näsborgar”. Styresholm är ett exempel på 
sådana näsborgar som ofta hade namn med efterle-
det ”-holm”. Bjärtrå fäste skiljer sig ifrån dessa borgar 
genom den cirkelrunda formen och den delvis kon-
struerade höjden på en ”befäst holme”. Några intres-
santa anläggningar som genom sin runda form och 
sannolika datering till 1300-talet har vissa likheter 
med Bjärtrå fäste finns exempelvis vid den befästa 
sätesgården Vädersholm i Västergötland. 31�

Om vi vänder oss utanför landets gränser har dock 
konstruktionen i Bjärtrå stora likheter med de så 
kallade ”motte”-anläggningarna, det vill säga konst-
gjorda och befästa höjder. Inte sällan fanns en befäst 
boplatsplatå eller förborg – ”bailey” – i direkt anslut-
ning till höjden, varför anläggningen ibland kallas 
”motte-and-bailey”. Dessa borgar är särskilt vanliga 
på kontinenten (i Normandie och Tyskland), på de 
brittiska öarna och i Danmark, men är mycket säll-
synta inom det medeltida Sveriges gränser. Medan de 
”klassiska” ”motte”-anläggningarna är höga och branta 
är dock den absoluta merparten i likhet med Bjärtrå 
fäste relativt låga och flacka. Många av dem tycks ha 
varit i bruk under kort tid, men inte sällan har de 
blivit ombyggda en eller flera gånger. Variationen i 
utformning är stor, men ofta tycks endast ett mindre 
hus eller torn ha funnits på kullen.31�

Borgtypen har sitt ursprung inom normandiskt 
område i Frankrike – därav det franska namnet. Det 
var också normanderna som förde med sig den till de 
brittiska öarna i samband med Vilhelm Erövrarens 
invasion 10��; flera ”motte”-borgar finns avbildade på 
Bayeux-tapeten som skildrar denna erövring. Hundra 
år senare fördes den vidare av anglo-normanderna 
vid invasionen av Irland på 11�0-talet. I England, 
Skottland och Wales finns över 1000 ”motte”-borgar, 
i Irland närmare �00. Flertalet anses ha uppförts un-
der 1000-talets slut, 1100- eller 1200-talen och va-
rit i bruk under en relativt kort period, men flera 
exempel finns på borgar som användes ännu under 
senmedeltiden.320

Det topografiska läget i sjö- eller myrmark har 
Bjärtrå fäste dessutom gemensamt med en speciell 
typ av sjöbefästningar på små konstgjorda öar från 
yngre järnålder och medeltid som på de brittiska öar-
na kallas för ”crannogs”. På Irland, som har långt över 
1000 sjöbefästningar av denna typ, anses dessa hu-
vudsakligen vara uppförda av den inhemska gaeliska 

31� Mattisson 1���, 1��2; Lovén 1��� s. 2�3 ff, 42�, 4��; 
Ericsson 1��3b s. 2�� f.
31� Tuulse 1��2 s. 4� ff; Liebgott 1��� s. �� f; Kenyon 
1��0 s. 3. En märklig ”motte”-anläggning av nästan klassiskt 
slag utgörs av den med Styresholm delvis samtida borgen 
Tibrandsholm i Jämtland, se A. Hansson 1��4.
320 Kenyon 1��0 s. 3 ff; O´Conor 1��� s. 1� ff.
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befolkningen, medan ”motte”-anläggningarna i första 
hand tycks ha uppförts av de anglo-normandiska ko-
lonisterna.321

Inom nordiskt område kan Bjärtrå fäste närmast 
jämföras med många av Danmarks närmare 1000 
medeltida träborgar – så kallade ”voldsteder”. Åtskil-
liga av dessa kan karakteriseras som ”motte”-anlägg-
ningar, men endast några få dateras till 1000-talet 
slut och 1100-talet. De allra flesta tillhör istället 
1200-talets slut och framför allt 1300-talet med 
en höjdpunkt under decennierna före århundradets 
mitt. Redan omkring 1400 tycks de flesta ha övergi-
vits. I synnerhet uppfördes hundratals små träborgar 
i sjö- eller myrområden av tyska adelsmän i samband 
med att omfattande landområden i Danmark förpan-
tades till holsteinska grevar under 1330-talet. Stora 
delar av landet administrerades vid denna tid med 
hjälp av utländska legotrupper. Till denna grupp 
”sumpborge” hör exempelvis en liten träborg med ett 
�x� meter stort trätorn vid Skørpingholme i Nordjyl-
land som har flera likheter med Bjärtrå fäste och har 
daterats till 1334. På 1340-talet avlöstes denna lilla 
borg av det starkare Egholm som uppfördes av sten. 
Inom nuvarande svenskt område, i Skåne, har nyligen 
också Härlövsborg utanför Kristianstad konstaterats 
vara en ”motte”-anläggning – en av de ytterst få så-
dana som är kända i det medeltida Danmark öster 
om Öresund. Borgen, vars vallgrav omsluter en 40 
meter i diameter stor yta, har i likhet med Bjärtrå 
fäste haft en vallgravsskoning av trä. Borgen har da-
terats med hjälp av dendrokronologi till 13��, men 
det är osäkert om dateringen gäller borgens äldsta 
byggnadsfas.322

De danska borgarna kan alltså i stor utsträckning 
härledas till tyska adelsmän, vilket förklarar att bil-
den av de danska privatborgarna är så lik situationen 
längs södra Östersjökusten. Den nordtyska adelns 
borgbyggeri är koncentrerad till just 1200-talets slut 
och i synnerhet 1300-talet, och bestod i hög grad 
av just ”motte”-anläggningar och borgar i sjö- eller 
myrområden. I Sverige var det privata borgbyggan-
det långt svagare och i Norge saknades det helt. Till 
skillnad från de ”klassiska” ”motte”-borgarna är de 
nordtyska och danska oftast flacka (2-3 m. höga) och 
bestående av lätt påbyggda naturliga höjder. Inte säl-
lan är de närmast fyrkantiga till formen, men runda 
är inte heller ovanliga. Ofta tycks de ha haft ett cen-
tralt placerat och i allmänhet �x� – �x� meter stort 
trätorn som enda byggnad, i flera fall byggda i skif-
tesverks- eller stolpkonstruktion och mer eller min-
dre nedsänkta i platån. Borgtypen är särskilt vanlig 

321 O´Sullivan 1��� s. 131 ff, 1�2 ff, 1�� f.
322 Liebgott 1��� s. �2, �� f, �� ff; Jantzen & Kock 1���; 
Ericsson 1��3b s. 2�� ff, 2�1 f; Ödman 1���.

i Ostholstein, Mecklenburg och Vorpommern, men 
den förekommer även inom västslaviskt område.323

Lokaliseringen av medeltida borgar till myrområ-
den är på kontinenten särskilt vanlig inom den meck-
lenburgska sjöregionen. Vanligtvis hör dessa torn-
försedda myrbefästningar (s.k. ”Kemlade”) direkt 
samman med en huvudbebyggelse på närliggande 
fastland. Dessa befästningar kan i synnerhet date-
ras till tiden omkring 13�0 och motsvaras alltså av 
de danska ”sumpborge”. I det medeltida Sverige och 
Norge har exemplen på denna borgtyp hittills varit 
få eller inga.324

Det arkeologiska materialet visar alltså att Bjär-
trå fäste har bestått av en cirkelrund motte-lik-
nande befästning i Kungsgårdsmyren med en ovan-
lig huskonstruktion. Borgtypen och dess placering 
i myr- eller sjömark är ytterst ovanlig i Sverige och 
anknyter närmast till privata borgar som uppfördes i 
Nordtyskland och Danmark under framför allt mit-
ten av 1300-talet. Särskilt vanliga var sådana borgar i 
Mecklenburgs sjödistrikt.

styresholm i torsåker

En bit uppströms Ångermanälven från Bjärtrå sett 
låg under senmedeltiden även Styresholms borg som 
anlagt på en ö mitt i älven mellan Torsåkers och Styr-
näs kyrkor. Denna bygd har uppenbarligen utgjort 
ett betydande bebyggelseområde under järnåldern. 
Styrnäs var Ångermanlands enda tornförsedda kyrka 
vars öst- och västtorn antyder att detta kan ha varit 
landskapets prosterisäte under 1200-talet.

Till skillnad mot Bjärtrå fäste så är Styresholm 
omnämnt i ett par samtida dokument som visar att 
platsen varit ett förvaltningspolitiskt centrum. Det 
äldsta belägget är från 13�� då borgen tillsammans 
med Faxeholm i Hälsingland och Korsholm i Öster-
botten i en förlikning överlämnades av Sven Nilsson 
Sture och vitalianerna till drottning Margareta. Ef-
tersom borgen inte omnämns i Bo Jonssons (Grip) 
testamente från 13�4 uppfördes den sannolikt först 
vid 13�0-talets mitt av vitalianerna, den sjömilitära 
maktfraktion som genom organiserat kaperi och andra 
vedertagna metoder efter kung Albrekts avsättande 
tog aktiv del i det politiska spelet kring Östersjön. Av 
brevet från 13�� framgår att Ångermanland och hal-
va Medelpad hörde till borgens förvaltningsområde. 
Det andra omnämnandet är från 140� då Ångerman-
land med Styresholms fäste överläts på livstid som 
tjänstelän till riddaren Algot Magnusson (Sture) och 
överlämnades till honom av riddaren Bengt Stens-
son (Natt och Dag). Vid denna tid fungerade borgen 
som fogdesäte och hade således i någon mån samma 

323 Ericsson 1��3a s. �1 ff, 1��3b s. 2�� ff; Kōčka-Krentz 1��3.
324 Ericsson 1��3a s. �4, 1��3b s. 2�0 ff.
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funktion som de äldre kungsgårdarna. Enligt tradi-
tionen skall Styresholm ha bränts ned i samband med 
Engelbrektsupproret 1434, men källorna omnämner 
inte borgen i detta sammanhang. Att Algot Magnus-
son i ett brev 141� skrivs till Ångermanland och inte 
till Styresholm kan möjligen innebära att borgen var 
övergiven redan då.32�

Vad vet vi då om de två personer som bevisligen 
har innehaft Styresholms fogdeborg, riddarna Bengt 
Stensson (Natt och Dag) och Algot Magnusson (Stu-
re)? Bägge tillhörde utan tvekan landets mest fram-
trädande stormannakretsar och tog aktiv del i den 
svenska rikspolitiken under decennierna kring sekel-
skiftet 1400.

Bengt Stensson (Natt och Dag) var son till riddaren 
Sten Bosson som varit anhängare till kung Albrekt 
och som var en av Bo Jonssons (Grip) testamentsexe– 
kutorer. Sten Bosson var kusin till Bo Jonsson och 
snart övertog han ensam den betydelsefulla rollen 
att verkställa den stormrike drotsens testamente. 
13�� omnämns Sten Bosson, vilken tidigare varit 
verksam i Östergötland (hans bror Knut blev biskop 
i Linköping) och i Nyköping, även som hövitsman 
över ”Hälsingland” där han också var närvarande för 
tillfället. Ytterligare en koppling till Norrland är att 
Bengt Stenssons bror, riddaren och sedermera riksrå-
det Bo Stensson, var gift med en dotter till Sven Nils-
son Sture som var den som på vitalianernas vägnar 
överlämnade Styresholm, Faxeholm och Korsholm 
till regeringssidan 13��. Efter överlåtandet av Sty-
resholm 140� omnämns Bengt Stensson som lagman 
över Närke från 1410, som riksråd från 1413. Han var 
bosatt på Göksholm i Närke och erhöll 143� bland 
annat Medelpad i förläning. Härutöver innehade han 
en tid Tälje slott, vilket dock Engelbrekt genom Erik 
Pukes försorg lät belägra och bränna. Bengt Stensson 
och hans son Magnus Bengtsson kom i detta skede 
att spela en central roll i den svenska maktkampen 
under 1430-talet; Magnus har gått till historien som 
frihetshjälten Engelbrekts mördare! Bengt Stensson 
var i första äktenskapet gift med Kristina Magnus-
son som var dotter till riddaren Magnus Håkansson 
(Magnus Marinasons ätt), i det andra med Anna An-
dersdotter. Han slutade sina dagar 14�1.32�

Riddaren Algot Magnusson tillhörde sjöbladsät-
ten Sture och var son till riddaren Magnus Sture som 
stått på folkungasidan i striderna mot Mecklenburg. 
Efter att under 13�0-talet ha förvaltat såväl borgar-
na Öresten som Opensten i Västergötland under den 

32� Ahnlund 1�1�; Fritz 1��2-�3 del 2 s. �� ff; Wallander 1���; 
Mogren 1���, 1��4b; Lovén 1��� s. 220 ff.
32� ÄSF del I s. 1�4; Elgenstierna 1�2�-3� del V s. 3�� f; SBL 
del 2� s. 420 ff, 42� ff; Fritz 1��2-�3 del 2 s. 22, �� f, ��; MÄU 
4�, ��.

mäktige Bo Jonsson (Grip) och senare i likhet med 
Sten Bosson och den tidigare nämnde biskop Tord i 
Strängnäs tillhört dennes testamentsexekutorer, blev 
Algot Magnusson hövitsman på Örebro slott (13�2) 
och i Uppland (13��). Han nämns som riddare och 
riksråd från 13��, det vill säga samma år som Erik av 
Pommern hyllades som konung. Snart räknades han 
till en av drottning Margaretas trognaste män och 
han fungerade som ledare för drottningens delegation 
i samband med vitalianernas kapitulation och överlå-
telse av de bottniska borgarna Faxeholm, Styresholm 
och Korsholm 13��, samt vid förhandlingarna med 
vitalianerna på Gotland 1404. Året därpå, 140�, er-
höll han så Styresholm och Ångermanlands fögderi 
i förläning på livstid. Han blev senare hövitsman på 
Gripsholm (141�) och Nyköpings slott (1423), skrevs 
till Rävsnäs i Södermanland och hade jordegendomar 
på många håll i landet, både i Väster- och Östergöt-
land, i Uppland och i Södermanland. Algot Magnus-
son var gift med Märta Bosdotter som var dotter till 
riddaren och riksrådet Bo Bosson (Natt och Dag), en 
av kung Albrekts anhängare vid stilleståndsavtalet 
13�1. Märta var syster till Sten Bosson och därmed 
faster till företrädaren på Styresholm, Bengt Stens-
son.32�

Algot Magnusson dog 142� och eftersom han er-
hållit Styresholm på livstid bör borgen – om den ännu 
existerade – senast vid detta tillfälle ha gått tillbaka 
till kronan. Tillsammans med sin hustru Märta (död 
1414) ligger Algot Magnusson begravd i Vadstena där 
deras gravsten ännu finns bevarad. Släktens fortsatta 
storpolitiska roll framgår av att Algot Magnusson var 
farfars far till riksföreståndaren Sten Sture d.ä., med 
vilken sjöbladsätten Sture utslocknade 1�03.32�

Vi vet inte om vare sig Bengt Stensson eller Al-
got Magnusson någonsin själva vistades någon längre 
period på Styresholm, men att de åtminstone har 
visiterat sina förläningar förefaller troligt. Släktför-
bindelserna innebär dessutom att kontinuiteten i 
Ångermanlands och Medelpads förvaltning under 
senmedeltiden kanske var större än vad som tidigare 
varit känt. Sten Bosson var hövitsman i ”Hälsingland” 
13��, sonen Bengt Stensson innehade Styresholm tio 
år senare och var den som överlämnade borgen till 
sin (ingifta) farbror Algot Magnusson 140�.32�

32� ÄSF del I s. 202 f; Elgenstierna 1�2�-3� del V s. 3��; Fritz 
1��2-�3 del 2 s. �� f; Mogren 1��4b s. 10�, 2000 s. 22�.
32� Gardell 1�4�-4� del I s. 34� f, nr 3��.
32� År 140� innehades Medelpad av Filip Karlsson (Läma), 
vilken på 13�0- och �0-talen varit hövitsman på Bo Jonssons 
borg Korsholm i Österbotten. I samband med biskop Tords 
engagemang för den kristna lappkvinnan Margareta var det 
Filip Karlsson som 13�� fick drottningens uppdrag att kristna 
samerna. Fritz 1��2-�3 del 2 s. ��, 144.
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Kontinuitet, avbrott eller mellanspel?

De arkeologiska undersökningarna visar att Styres-
holmskomplexet av allt att döma uppfördes först 
under 1300-talets andra hälft och var i bruk in på 
1400-talet. Sannolikt uppfördes borgen av vitalianer-
na något av åren omkring 13��. Några säkra tecken 
på bebyggelse före vitalianertiden har inte påträf-
fats på borgen, och inte heller från 1400-talets andra 
hälft. Trots att flera faser har kunnat dokumenteras 
så verkar anläggningen ha använts under en ganska 
kort period. 

Frågan är varför vitalianerna – om vi nu förutsät-
ter att det var de som var byggherrar – valde att upp-
föra Styresholms fäste uppe i Torsåker. Problemet är 
att vi inte vet hur det förmodade ”politiska vakuum” 
som rådde under 1300-talets sista decennier verk-
ligen yttrade sig i regionerna. Vilken roll hade de 
gamla kungsgårdarna under denna tid och vad hände 
med dem när vitalianerna visade sig på den politiska 
scenen?

Vid en närmare granskning förefaller det som om 
andra förutsättningar än anknytningen till de gamla 
kungsgårdarna har styrt valet av borgplats för vita-
lianerna (fig. ��). Ingen av de två andra vitalianer-
borgarna längs Bottenhavskusten – Gaddaborg och 
Faxeholm – har nämligen uppförts på eller i direkt 
anslutning till äldre kungsgårdar, och därför finns 
ingen anledning att förutsätta detta heller för Sty-
resholms vidkommande. Att såväl kungsgårdarna 
som borgarna ligger strategiskt till ur kommunika-
tionssynpunkt i ett större centralområde är en helt 
annan sak. I själva verket torde därför vitalianerbor-
gen Styresholm sakna större betydelse för tolkningen 
av var den tidigare kungsgården var belägen. Det är 
snarare så att Styresholms placering, om man jämför 
med de andra vitalianerborgarna, direkt motsäger 
att kungsgården legat i Torsåker. Anledningen till att 
man har valt att inte använda den borg som bevis-
ligen har funnits i Bjärtrå kan ha varit att den nya 
borgen delvis hade ett annat syfte och därmed an-
dra förutsättningar. Den nya borgen anlades troligen 
som en förvaltningsborg av vitalianerna, medan Bjär-
trå fäste snarast var en garnison i anslutning till en 
huvudgård. Den genom landhöjningen nytillandade 
marken vid Styresholm kan i så fall ha ”exproprierats” 
av vitalianerna vid uppförandet.

Varför övergavs då Styresholm och varför flyttades 
förvaltningen tillbaka till Kungsgården i Bjärtrå? Vad 
vi vet är att Algot Magnusson fick Styresholm och 
Ångermanland som förläning på livstid år 140�. 141� 
nämns han som innehavare av Ångermanland utan 
att Styresholm nämns vid namn. Dessa uppgifter 
kan jämföras med att byggnationer i form av pålverk 
i vallgraven på Bjärtrå fäste har daterats till våren 

140� respektive våren 142�. Medan den första da-
teringen ligger strax efter överlämnandet av borgen 
till Algot Magnusson, så ligger den senare dateringen 
påfallande snart efter Algot Magnussons död 142�. 
Det är mycket möjligt att byggnadsarbetena i Bjärtrå 
140� och 142� har samband med förläningen. Att Al-
got Magnusson 141� nämns som herre till Ångerman-
land och inte till Styresholm kan vara ett tecken på 
att borgen inte längre existerade. Hur som helst så 
är det svårt att tänka sig att Styresholm varit i bruk 
efter 142�, eller så sent som vid Engelbrektsuppro-
ret 1434, om man lagt ner så omfattande arbeten i 
Bjärtrå redan sex år dessförinnan. Ingenting hindrar 
att Styresholm övergivits långt tidigare, redan efter 
överlämnandet 140�. Att borgarna inte längre behöv-
des för förvaltningens skull framgår av att Tibrands-
holm i Jämtland revs ner 1402.330 Styresholm kan i 
så fall betraktas som en relativt kort parentes i den 
ångermanländska administrationens historia.

Mecklenburgarnas borg i Bjärtrå

Av allt att döma har kungsgårdsfunktionen alltså 
flyttats tillbaka till Bjärtrå efter vitalianernas mel-
lanspel vid Styresholm i Torsåker under åren kring 
sekelskiftet 1400. Eftersom undersökningarna vid 
Bjärtrå fäste visar att bebyggelse funnits vid Kungs-

330  Mogren 2000 s. 2�0.

Figur 6�. Vitalianerborgar i Bottenhavsområdet. Efter Mo-
gren 2000.
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gården redan vid 1300-talets mitt, kan vi förmoda att 
detta varit en äldre kunglig domän. I vilket fall som 
helst så torde Bjärtrå fäste förutsätta en samtida be-
byggelse på den intilliggande gårdstomten vid 1300-
talets mitt, för att överhuvudtaget kunna fungera 
som en permanent boplats. Huvudbyggnaden torde i 
så fall ha legat på samma plats som Kungsgårdens nu-
varande bebyggelse på den närliggande höjdryggen. 
Denna bebyggelse måste därmed också ha haft ett 
namn. Rimligen har detta namn varit Kutuby som 
omnämns sista gången 13��. På samma sätt som de 
tre platser i Hälsingland som i dag heter Kungsgården 
tidigare har hetat Hög, skulle i så fall Kungsgården 
i Bjärtrå en gång ha hetat Kutuby. Johannes Bureus 
omnämnande av ”Kutula ägorna” vid Kungsgården i 
Bjärtrå är bestickande i sammanhanget.

Bjärtrå fäste har alltså med säkerhet endast ut-
gjort en del av en större gård där den svårtillgängliga 
anläggningen har kunnat användas som garnison och 
visthusbod för skattepersedlar eller andra värdefulla 
varor. Fynd av matavfall och en mängd föremål vid 
Bjärtrå fäste visar också att man har vistats på plat-
sen mer än bara tillfälligt. Därmed kan man inte hel-
ler betrakta fästet som medvetet uppfört i ett ”un-
dangömt” läge för att undgå upptäckt. Istället får vi 
förutsätta att platsen var väl känd för alla som någon 
gång haft ärende till själva kungsgården, exempelvis 
i samband med skatteuppbörd, tingsförhandlingar 
eller av andra anledningar. Svårigheterna att knyta 
merparten av fynden till den tidiga eller den sena 
fasen gör det dock svårt att avgöra vilka aktiviteter 
som har förekommit vid olika tider.

Studier kring Bjärtrå fäste har lett fram till slutsat-
sen att befästningen i Kungsgårdsmyren är en medel-
tida borg som har få motsvarigheter i Sverige. Borgty-
pen och det topografiska läget kan snarast jämföras 
med privata borgar som nådde sin höjdpunkt längs 
södra Östersjökusten och i Danmark under 1300-ta-
lets mitt i samband med att stora områden förpan-
tades till olika tyska adelsmän. Särskilt vanliga var 
dessa borgar i det mecklenburgska sjödistriktet. De 
ovanligt många keramikskärvornas sammansättning 
vid Bjärtrå fäste har dessutom en tydlig utländsk ka-
raktär som till största delen har sitt ursprung i södra 
Östersjöområdet under mitten av 1300-talet.

Bägge dessa konstateranden kan sammanställas 
med den historiskt kända utvecklingen under 13�0-
talet då en stor del av landet förpantades till hertig 
Albrekt av Mecklenburg efter Magnus Erikssons och 
folkungarnas nederlag. Norrland förvaltades under 
ett antal år från Nyköping av mecklenburgska trup-
per och i praktiken rådde inbördeskrig som ledde 
till regelrätta strider även i Norrland. I detta skede 
är det rimligt att de utländska trupperna uppförde 

en befästning i anslutning till pantlänets nordligaste 
kungsgård som just övertagits. Såsom kungsgård och 
platsen för landskapets landsting måste Kutuby ha 
utgjort den självklara platsen för en ny regim att visa 
sin överhöghet och utöva den regionala makten ge-
nom skatteuppbörd och administration. I regionen 
tog man uppenbarligen strid gentemot nykomling-
arna som på grund av förväntad eller verklig avsak-
nad av kontroll uppförde en befästning i anslutning 
till kungsgården. Borgen kunde uppföras snabbt med 
förebild i de privatborgar som vid denna tid anlades 
i stort antal i hemregionen i södra Östersjöområ-
det.331

Kutuby – Bjärtrå fäste – Kungsgården

Bjärtrå fästes datering kan inte föras ända tillbaka 
till 1310- och 1320-talen då Kutuby omnämns i två 
dokument. Trots detta är det möjligt att relatera 
platserna till varandra. Det märkliga keramikmate-
rialet visar att Bjärtrå fäste var i bruk under 1300-
talets mitt eller andra hälft. Genom återupptäckten 
av 13�� års brev vet vi att också Kutuby användes 
vid denna tid. Med ovannämnda tolkning har Bjär-
trå fäste ursprungligen uppförts i Kungsgårdsmyren 
nedanför den då redan gamla kungsgården Kutuby 
av de mecklenburgska legoknektarna något av åren 
kring 13�0-talets mitt. 

Men vad hände sedan, under 13�0- och �0-talen? 
Trots 13�1 års stillestånd blev läget i landet av allt att 
döma aldrig riktigt stabilt. Endast några enstaka brev 
som berör Ångermanland är kända från dessa två år-
tionden. Ett av dessa är 13�� års brev som utfärdades 
vid den ångermanländska kungsgården Kutuby. Ång-
ermanland och dess kungsgård hade nu övergått från 
mecklenburgarna till Bo Jonssons (Grip) händer och 
förvaltades sannolikt av Lars Björnsson (en bjälke).

Efter Bo Jonssons (Grip) död 13�� tog hans testa-
mentsexekutorer makten i landet. Två år senare slöts 
fred mellan mecklenburgarna och Margareta och 
13�� hamnade kung Albrekt i Margaretas våld. Det 
var denna händelseutveckling som ledde fram till 
att vitalianerna formerade sig som en politisk makt 
i Östersjöområdet med Mecklenburg som bas. Mål-
sättningen att genomdriva en ny förvaltningsform 
ställde nya krav på befästningarnas placering och 
funktion. Vitalianerna uppförde därför Styresholm i 
ett nytt strategiskt läge på en ö mellan Torsåker och 
Styrnäs. Men borgens tid blev kortvarig och efter att 
Styresholm övergivits, kanske redan i samband med 
att Ångermanland förlänades till Algot Magnus-

331 En av de få tillfälliga borgar man med stor sannolikhet kan 
hänföra till det mecklenburgska skedet och som senare blev 
permanent är Rumlaborg vid Huskvarna i Småland, se Lovén 
1��� s. 131 ff; Bergenblad 1���.
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son 140�, tycks förvaltningen ha flyttat tillbaka till 
Kungsgården i Bjärtrå. I detta skede har man uppen-
barligen återigen tagit Bjärtrå fäste i bruk att döma 
av några dendrodateringar till år 140� av pålar och 
husvirke. Den riktiga renoveringen genomfördes dock 
efter att förläningen upphört med Algot Magnussons 
död 142�; det omfattande pålverket och det brand-
skadade hustimret har avverkats 142�. Sannolikt var 
funktionen nu delvis en annan än den varit �0 år ti-
digare. Hur lång tid därefter som fästet har varit i 
bruk kan inte avgöras, men ingenting tyder på att det 
har varit särskilt många år. Det definitiva slutet kom 
när husen brann ner och resterna med viss omsorg 
användes för att fylla igen den gamla vallgraven.

Kungsgården i Bjärtrå fortsatte dock att vara cen-
trum för den ångermanländska förvaltningen under 
1�00-talet ända fram till Härnösands grundläggning 
vid slutet av århundradet. Även senare har Kungs-
gården haft en framträdande roll i samhällslivet och 
minnet av den medeltida kungsgården och befäst-
ningsanläggningen i Bjärtrå har alltsedan dess då och 
då uppmärksammats av historieintresserade ortsbor 
och forskare, men det är först genom Styresholms-
projektets undersökningar under 1��0-talet som 
Ångermanlands medeltida kungsgård återigen har 
fått en renässans.

Medeltida lokalförvaltning och norrländsk  
europeisering

Genom kungamaktens expansion och etablering av 
en fysisk närvaro runt om i riket förändrades lo-
kalsamhällets relation till omvärlden. Senast under 
1220- eller 1230-talen har Medelpad och Ångerman-
land betraktats som svenskt territorium Av allt att 
döma tillkom dock de kungsgårdar som i början av 
1300-talet omnämns i Hälsingelagen, däribland ”Näs 
i Selånger” i Medelpad och ”Kutuby” först under 
1200-talets mitt eller senare hälft. Vid deras till-
komst knöt man an både till tidigare centralplatser 
och till en äldre förvaltningsterminologi, kanske för 
att hävda uråldrig överhöghet i området.

En studie av 1�00-talets fogdar och kungsgårdar 
och de skriftliga källornas vittnesbörd om medeltida 
förhållanden visar att släktförbindelser och sociala 
nätverk var viktiga aspekter i maktens geografi i Ång-
ermanland och Medelpad såväl under medeltid som 
vasatid. Inflytelserika personer från Ångermanland 
och Medelpad intog också en aktiv roll i Östersjö-
regionens storpolitiska utveckling under 1300-talet, 
inte minst vad gäller kolonisationen av de väldiga och 
resursrika områdena i övre Norrland.

Under 1300-talets senare hälft anlades de för-
sta medeltida borgarna i regionen. Styresholm/
”Pukeborg” och Bjärtrå fäste är bägge exempel på 

sådana militära anläggningar som dessutom hade be-
tydelse för den regionala förvaltningen. Bjärtrå fäste 
vid Kungsgården förefaller ha uppförts av mecklen-
burgska knektar i samband med 13�0-talets inbör-
deskrig mellan folkungarnas och mecklenburgarnas 
anhängare. Vid denna tid var Norrland förpantat 
och förvaltades under ett antal år från Nyköping av 
mecklenburgska trupper. Styresholm anlades troli-
gen omkring år 13�� av vitalianerna, men övertogs 
sedan av drottning Margaretas anhängare och fort-
satte att fungera som förvaltningsborg en bit in på 
1400-talet. Därefter flyttade förvaltningen tillbaka 
till Kungsgården och Bjärtrå fäste återuppbyggdes i 
ett par omgångar. Anläggandet av kungsgårdar och 
fogdeborgar innebar en territorialisering av förvalt-
ningen i Norrland av europeiskt snitt.

12. EuropEisEringEn – En 
sAmmAnfAttning

I denna del av avhandlingen har den medeltida ut-
vecklingen i Ångermanland och Medelpad behandlats 
ur ett europeiseringsperspektiv. I begreppet europe-
isering inbegriper jag en rad medeltida samhällsför-
ändringarna såsom urbanisering och religionsskifte, 
världslig och kyrklig organisation samt förändringar i 
arbetslivet och den materiella kulturen.

I en översikt av de undersökta medeltida platserna 
längs hela Norrlandskusten har deras roll som cen-
tralplatser och som tecken på regionala norrländska 
urbaniseringstendenser belyst. Fynden från plat-
serna vittnar om en form av urban mentalitet som 
medförde en ny social struktur med ökad individu-
alisering och kommersialisering av samhället. Endast 
ett par av platserna är omnämnda i medeltida doku-
ment. Gemensamt för dem är istället att de är kända 
genom ortnamn och traditioner med anknytning till 
kyrklig eller militär verksamhet. Lämningar och fynd 
visar också att de på ett eller annat sätt kan kopplas 
samman antingen med kyrkan eller med kungamak-
ten (eller kampen om denna). Inslaget av handel eller 
varuutbyte är också tydligt. Ur topografisk synvin-
kel ligger alla undersökta platser dessutom i miljöer 
som vittnar om de kommunikativa aspekternas be-
tydelse.

Ingen av de undersökta centralplatserna med bo-
platslämningar av urban karaktär har direkt funk-
tionell kontinuitet från vikingatiden. Äldst av dem 
är Kyrkesviken som anlades under första hälften av 
1200-talet, medan platser som Kyrkudden, Luleå 
Gammelstad, Gamla Kyrkbyn samt Sankt Olofshamn 
i Selånger och på Drakön tillkom under decennierna 
omkring år 1300. De militära borganläggningarna 
Bjärtrå fäste, Styresholm och Faxeholm uppfördes 
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under senare delen av 1300-talet, medan ”Bure klos-
ter” tillkom först i slutet av medeltiden. Platserna 
kan därmed relateras till olika historiska situationer, 
såsom Östersjöområdets stora urbaniseringsfas, den 
svenska statsmaktens expansion samt maktstriderna 
i samband med Kalmarunionens tillkomst.

De norrländska centralplatserna kan betraktas 
som i olika syften och sammanhang medvetet an-
lagda regionala maktcentra. Några egentliga städer 
utvecklades dock aldrig i Norrland under medelti-
den som därför kan betecknas som en semi-urban 
period, det vill säga en period då man i Norrland 
saknade städer trots delaktighet i ett gemensamt ur-
bant samhällssystem. I Ångermanland och Medelpad 
har de samhälleliga funktioner som i andra regioner 
koncentrerades till en gemensam stad istället varit 
fördelade mellan flera centralplatser inom ett större 
centralområde.

Förutom urbaniseringen så har även flera andra 
aspekter av den norrländska europeiseringen stu-
derats genom ett antal fallstudier som baseras på 
undersökningarna av de medeltida centralplatserna 
i Ångermanland och Medelpad. Studierna rör reli-
gionsskiftet och sockenbildningen, monetariseringen 
och förändringar i hushållskulturen, hantverkets spe-
cialisering och förvaltningens territorialisering.

När det gäller religionsskiftet i Norrland konsta-
teras genom en studie av medeltida gravskick och 
egenkyrkor att kristnandet i Ångermanlands och 
Medelpads kärnbygder har skett under �00-talets 
slut eller senast i början av 1000-talet. Den äldsta 
kristna kultutövningen var knuten till de enskilda 
gårdarna där kyrkor och kyrkogårdar anlades på pri-
vat initiativ. Både ”Skelettåkern” i Björned och Kvissle 
kapell är exempel på detta. Sedvänjor och sociala ut-
tryck i gravskicket visar att mellersta Norrland från 
den äldsta kristna tiden ingick i en gemensam nord-
europeisk och skandinavisk tradition, om än med 
regionala variationer. Med kristendomen och dess 
trosföreställningar blev de norrländska regionerna 
under äldsta medeltid en del av ett europeiskt kris-
tet samhälle som medförde grundläggande religiösa 
och sociala förändringar i det mellannorrländska lo-
kalsamhället.

Ett senare skede i europeiseringen utgörs av sock-
enbildningen och stenkyrkobyggandet som innebar 
att den egna gårdens centrala betydelse för den re-
ligiösa kulten bröts och flyttades över till en gemen-
sam plats i bygden. En undersökning av språkliga, 
skriftliga, byggnadsarkeologiska och konsthistoriska 
källor vittnar om att sockenbildningen i Ångerman-
land och Medelpad huvudsakligen skedde under 
1200-talet. Till denna tid kan också ett flertal sten-
kyrkor i de bägge landskapen i sitt äldsta skede da-
teras, däribland den undersökta kyrkan i Torsåker. 

Några av dessa kyrkor har under medeltiden varit 
försedda med torn, vilket symboliserar att de haft 
en särskild status i regionen. Det gäller Styrnäs i 
Ångermanland samt Skön, Selånger och Njurunda i 
Medelpad. De byggnadsarkeologiska och dendrokro-
nologiska undersökningarna visar dock att de flesta 
bevarade medeltida stenkyrkorna i Ångermanland 
och Medelpad i sin nuvarande form uppfördes först 
under Jakob Ulfssons tid som ärkebiskop under 1400-
talets senare hälft och 1�00-talets början, däribland 
kyrkorna i Boteå och Grundsunda. Såväl sockenbild-
ningen som stenkyrkobyggandet fick genom sin om-
fattning och fundamentala betydelse för respektive 
bygd stora konsekvenser för mellersta Norrlands re-
lation till den europeiska kultursfären i allmänhet, 
såväl religiöst som ekonomiskt och kulturellt.

Införandet av mynt i samhället för olika syften 
bidrog till ett nytt kapitalistiskt tänkande som på-
verkade såväl samhällsekonomin som människors 
sociala liv. De medeltida myntfynden från de under-
sökta centralplatserna och kyrkorna visar att mone-
tariseringsprocessen i Ångermanland och Medelpad 
inleddes redan i början av 1200-talet. En särskilt ak-
tiv period var Erik Knutssons regeringstid 120�-121� 
då många ovanliga svealändska mynttyper spreds 
i Norrland. Även götaländska och gotländska mynt 
cirkulerade dock i Norrland vid denna tid. Förutom i 
kyrkorna hanterades mynt tidigt vid de urbant präg-
lade centralplatserna, vilket framgår av myntfynden 
från 1200-talet vid Kyrkesviken. Genom mynten 
knöts lokalsamhället – sannolikt som en medveten 
strategi i riksbildningsprocessen – allt mer till den 
kungliga och kyrkliga makten. Det norrländska sam-
hället blev därmed en del i ett europeiskt monetärt 
och ekonomiskt präglat samhällssystem. 

Det norrländska samhällets integrering i en ge-
mensam västeuropeisk hushålls- och umgängeskultur 
avspeglar sig tydligt i keramikfynden från de med-
eltida centralplatserna i Ångermanland och Med-
elpad. Under järnåldern förekom ingen keramik på 
de norrländska bondgårdarna. Importerad keramik i 
form av bordskärl avsedda för att synas framträder 
dock i samband med etableringen av många norrländ-
ska centralplatser under 1200-talets slut. Kärlen har 
varit viktiga sociala symboler som sannolikt var ex-
klusiva för dessa miljöer. Särskilt anmärkningsvärda 
är de många keramikkärlen från Bjärtrå fäste som 
genom sin variation och ovanliga sammansättning 
vittnar om direkta relationer med södra Östersjö-
området under 1300-talets mitt eller senare hälft. 
Keramiska kärl var relativt sällsynta före 1�00-talet 
då sådana föremål började spridas mer allmänt via de 
nya städerna längs Norrlandskusten. Med importen 
till Norrland av keramikföremål under medeltiden 
följde även ett förändrat förhållande till varukon-
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sumtion och nya sociala normer som påverkades av 
en kontinental europeisk kultursfär.

Under medeltiden skedde en specialisering inom 
olika hantverk. Detta har sin bakgrund i kommer-
sialiseringen och professionaliseringen av samhället 
inom en allt större europeisk marknad. Vid central-
platserna i Ångermanland och Medelpad framträder 
dessa förändringar tydligt genom dels ett intensivt 
specialiserat metallhantverk vid Kyrkesviken under 
1200-talet med såväl bronsgjutning som kopparsla-
geri och järnsmide, dels en omfattande kalkproduk-
tion vid Sankt Olofshamn under 1200- och 1300-ta-
len. Verksamheterna var nya såväl till innehåll som 
organisation och omfattning och kan karakteriseras 
som professionell och proto-industriell. För Norrland 
innebar förändringarna inom hantverket att varupro-
duktionen inom regionen integrerades i ett nytt och 
expansivt europeiskt samhällssystem.

Genom kungamaktens expansion och etablering 
av en fysisk närvaro runt om i riket förändrades lo-
kalsamhällets relation till omvärlden. En studie av de 
norrländska kungsgårdar som omnämns i Hälsinge-
lagen i början av 1300-talet visar att dessa troligen 
etablerats först under 1200-talets mitt eller senare 
hälft. De är dock medvetet anlagda i anslutning till 
äldre centralplatser i regionen, exempelvis Kungsnäs 
i Selånger vid Sankt Olofshamn. Under 1300-talets 
senare hälft anlades de första medeltida borgarna 
i Norrland som var en del i den regionala förvalt-
ningen, däribland Styresholm/”Pukeborg” och Bjär-
trå fäste. Den regionala eliten i Ångermanland och 
Medelpad tog aktiv del i Östersjöregionens storpo-
litiska utveckling under 1300-talet. Bjärtrå fäste vid 
Kungsgården, vars borgtyp var särskilt vanlig i det 
mecklenburgska sjödistriktet, förefaller ha uppförts 
av mecklenburgska knektar i samband med 13�0-ta-
lets inbördeskrig mellan folkungarnas och mecklen-
burgarnas anhängare. Styresholm anlades av allt att 
döma omkring 13�� av vitalianerna, men övertogs 
sedan av drottning Margaretas anhängare. Anläg-
gandet av kungsgårdar och fogdeborgar innebar en 
territorialisering av förvaltningen i Norrland av eu-
ropeiskt snitt.

Tillsammans vittnar fallstudierna om en rad olika 
aspekter av den medeltida europeiseringen i Norr-
land. Centralplatserna har intagit en viktig roll i 
denna utveckling som kan delas in i flera faser. Det 
första skedet utgörs av kristnandet som tycks inle-
das redan under �00-talet. 1200-talet är en viktig 
period då såväl sockenbildning som monetarisering 
slår igenom i Ångermanland och Medelpad. Under 
1200-talets senare hälft och 1300-talets början stär-
ker kungamakten den regionala förvaltningen genom 
kungsgårdar och vid samma tid tillkommer ett fler-

tal handelsplatser längs Norrlandskusten som kana-
liserar viktiga förändringar i konsumtionsmönster 
och hantverksspecialisering. Under senare hälften av 
1300-talet, som präglas av politisk oro med militär 
närvaro, sker förändringar i förvaltningen och borg-
anläggningar uppförs. 
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genom de nya undersökningarna av de medeltida centralplatserna och 
tolkningen av resultaten skapas nya historier och berättelser om Norrlands med-
eltid. Men den bild som skapas är inte opåverkad av samtiden och av tidigare 
skildringar. Historieskrivningen formas alltid i relation till det egna samhället, men 
också i förhållande till tidigare uppfattningar om historien. äldre historiska un-
dersökningar och tolkningar är därmed en viktig del av det filosofen Hans Georg 
Gadamer kallar för verkningshistorien, det vill säga den tid som i detta fall ligger 
mellan medeltiden och vår egen tid.

För Västernorrlands del är industrisamhällets tidevarv under 1800-talets senare 
del och 1900-talets första hälft en särskilt viktig period i detta avseende. Vilken 
betydelse hade de stora folkrörelserna, folkbildningssträvandena och nationalis-
men för intresset för hembygden och historien i regionen? Och vad betydde det 
för utvecklingen av den norrländska arkeologin och medeltidsforskningen?

Denna del av avhandlingen ska fokusera på hur och i vilka sammanhang kun-
skapen och uppfattningen om historien och om de medeltida centralplatserna 
har vuxit fram och förmedlats. Det är viktiga aspekter om vi vill förstå vilken roll 
historien och kulturmiljöerna spelar i samtiden. Diskussionen knyter an till redo-
visningen av uppgifter om de aktuella platserna i tradition och tidigare forskning 
i del II.

Det första kapitlet (kap. 13) berör den form av historieskrivning som består av 
människors konkreta relation till betydelsefulla platser och historier genom namn 
och traditioner. Precis som de fysiska fornlämningarna är även språkliga läm-
ningar som ortnamn mångtydiga. Många av namnen har tillkommit för att minna 
om platsernas historia, men de kan också i senare tid ha givit upphov till historiska 
tolkningar och försök till förklaringar av en äldre okänd historia.

På samma sätt är det med sägner och traditioner. De flesta av dem är knutna 
till specifika platser eller personer och vittnar därmed om människors behov av 
att förstå och förhålla sig till tillvaron och sin omgivning. Berättelserna är en viktig 
form av historieskrivning som dessutom i hög grad har påverkat författares och 
forskares historiesyn.

Kapitel 14 handlar om hur historiesynen förhåller sig till den samtida samhälls-
utvecklingen och hur detta avspeglar sig i forskning och historieskrivning från 
äldsta tid till idag. Utgångspunkten tas i några företeelser i norrländsk medeltid 
som har direkt anknytning till de undersökta centralplatserna – Sankt Olofs och 
kungsgårdarnas roll i den norrländska historieskrivningen.

Hur och i vilka sammanhang kunskaperna om de medeltida centralplatserna 
och om norrländsk kulturhistoria i allmänhet har kommit till behandlas i det föl-
jande kapitlet (kap. 15). Avsnittet tar utgångspunkt i några personer som haft 
avgörande betydelse för att de aktuella kulturmiljöerna uppmärksammades och 
undersöktes under 1900-talets första hälft. För att förstå sammanhangen stude-
ras hur och i vilka miljöer den norrländska vetenskapliga hembygdsforskningen 
vuxit fram.

 I det avslutande kapitlet (kap. 16) ges en kort sammanfattning av del IV. 
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13. plAtsEr och historiEr

Historieskrivning och historieberättande är ett sätt 
att förstå och förhålla sig till tillvaron. När männis-
kor kommunicerar med varandra i och om sin omgiv-
ning står därför ofta betydelsefulla platser, personer 
och historier i centrum för dialogen. Denna lokala 
historieskrivning har i hög grad påverkat den histo-
riesyn som förmedlas av författare och forskare.

Viktiga delar i den lokala historieskrivningen ut-
görs av ortnamn och traditioner som bidrar till att 
skapa och återskapa historier i nära relation till den 
egna livsmiljön. I detta kapitel behandlas några så-
dana ortnamn och traditioner som har särskild be-
tydelse för historieskrivningen kring de undersökta 
kulturmiljöerna i Ångermanland och Medelpad. Den 
övergripande frågeställningen rör hur uppfattningen 
och kunskaperna om de medeltida centralplatserna 
i Norrland kommer till uttryck i det språkliga och 
folkloristiska materialet.

13.1 naMn på BEtydELsEfuLLa pLatsEr i 
LandsKapEt

Namngivning av platser är förstås grundläggande för 
att möjliggöra kommunikation i och om människors 
omgivning (fig �0). Namnen relaterar ofta till plat-
sernas karaktär eller till personer som är förknip-
pade med dem. De vittnar inte sällan om den histo-
riska roll eller betydelse som man tillskrivit platser i 
landskapet. Så är också fallet med de nu undersökta 
medeltida centralplatserna. Kronprins Gustaf Adolf 
formulerade detta i koncentrat vid ett högtidstal i 
samband med Västernorrlands hembygdsförbunds 
hembygdsfest på Hampnäs folkhögskola i norra Ång-
ermanland sommaren 1�34: ”Ortnamn vittna om 
hednisk kult och om forntida kungsgårdar.”1

I det följande tar jag med några olika exempel upp 
hur platsernas namn på detta sätt knyter an till deras 
historiska roll som betydelsefulla referenspunkter i 
omgivningen. Exemplen belyser framför allt män-
niskors förhållande heliga platser av olika slag. Det 
första exemplet gäller hur den förkristna kulten läm-
nat avtryck i namnfloran och hur detta har tolkats 
av senare författare och forskare. Det knyter i första 
hand an till undersökningarna av Björned och dess 
omgivning, men även till Kvissle kapell. De andra 
exemplen rör namn som har med den kristna kulten 
att göra, dels på platser som ansetts ha koppling till 
Sankt Olof, dels andra kyrkliga namn. Dessa delar rör 
förstås i första hand Sankt Olofshamn, Kvissle kapell 
och Kyrkesviken.

Exemplen har betydelse för att vi ska förstå varför 
vi idag överhuvudtaget känner till de aktuella cen-
tralplatserna, hur dessa förhåller sig till andra platser 

1 H. K. H. Kronprinsens tal 1�34 s. �.

i området och vilken roll de spelat i historiemedve-
tandet. 

det sakrala landskapet

När den tyske historikern Ernst Moritz Arndt be-
sökte den historieintresserade prosten Per Ritsén i 
Torsåker i Ångermanland vid midsommartiden 1�04, 
kom deras samtal osökt att kretsa kring Torsåkers 
forntid. Arndt berättar i sin reseskildring:

I våra samtal hade vi mycket att göra med gamla gu-
dar och hjältar, för vilka prosten bär mycken vördnad, 
ävensom för allt, som rör våra förfäder. Namnet Tors-
åker bär efter hans tanke en forntida stämpel. Icke 
långt ifrån kyrkan ser man flera ättehögar. Han har 
låtit uppgräva en av dem, samt funnit mångfaldiga 
antikviteter, till en del förmultnade, samt varjehanda 
spår, att man fordom här offrat.2

Den gode prosten hade förstås rätt. Sockennam-
net Torsåker vittnar om att här har legat en förkris-
ten kultplats där asaguden Tor stått i centrum för 
uppmärksamheten. Många har också tagit chansen 
att anspela på kopplingen mellan kyrkan i Torsåker 
och det kultiska ortnamnet när tillfälle givits. Lands-
hövdingen Hampus Mörner som 1�4� gav ut en bok 
med minnen ur sitt liv är en av dem. I Torsåker, skri-
ver han, ”predikade en nära �0 års man, Prosten Gen-
berg, med en stentorsstämma det gudomliga ordet.”3

Även postmästaren i Sollefteå Fredrik Bernhard 
Cöster knöt an till ortnamnens vittnesbörd när han 
1��3 målande beskrev området kring Styrnäs och 
Torsåker i boken Myosotis (det latinska namnet på 
Förgätmigej):

Den ena kyrkan och byn följer tätt på den andra. Till 
höger ser man på en höjd Styrnäs välbelägna kyrka; 
på slätten till venster skimra de hvita murarne af 
Thorsåkers. Dessa båda orter äro Ångermanlands 
Fyrisvall eller Bråvalla. Här hafva funnits ättehögar, 
hvilka numera äro utgräfda. Hämra by omtalas i de 
äldsta sagor; Aspby, eller rättare Asby, påstås hafva 
sitt namn efter Asarne likasom sjelfva socken efter 
guden Thor.4

Även om postmästaren drog förhastade slutsatser 
när det gäller bynamnet Aspby (som knappast har 
med asar att göra), så är hans fokusering på ortnam-
nen ändå viktig. Namnen visar att landskapets olika 
delar spelade en aktiv roll i den förhistoriska före-
ställningsvärlden. Järnåldersmänniskorna levde i ett 

2 Arndt 1��4 s. �1.
3 Mörner 1�4� s. 140.
4 Cöster 1��3 s. 2�0 f.

214 21�



rituellt eller ”sakralt landskap” och ortnamnen bidrog 
till att vidmakthålla dess betydelse.� De kultiska ort-
namnen i Norrland uppmärksammades också tidigt 
inom forskningen genom forskare som Johan Nord-
lander och Gösta Bucht. Forskningen har förts vidare 
av bland andra Lars Hellberg och senare Stefan Brink 
och Per Vikstrand.�

De sakrala ortnamnen vittnar om specifika funk-
tioner knutna till olika platser i landskapet. Ändel-
sen –åker i namnet Torsåker syftar av allt att döma 
på en åker där någon form av kultisk ritual har fö-
rekommit, kanske i form av rituell plöjning av något 
slag. Ortnamnsforskaren Stefan Brink har visat att 
den åker som avses med det nuvarande sockennam-
net sannolikt är den så kallade Storlägdan där kyrkan 
nu ligger. I samband med att Torsåker blev namnet på 
en kristen socken gav man alltså av praktiska skäl ett 
nytt namn till den gamla kultåkern.�

I Sverige finns �-� ursprungliga Torsåkernamn 
– huvudsakligen i östra delen av landet. Torsåker i 
Ångermanland är det nordligaste av dessa. Enligt ort-
namnsforskaren Per Vikstrand uppvisar dessa namn 
en hög grad av centralitet, samtidigt som de sällan 
har blivit bebyggelsenamn. Vikstrand menar att det-
ta kan tyda på att de långt fram i förhistorisk tid har 
utgjort namn på samlingsplatser eller kultplatser, av 
allt att döma för ett större distrikt. I så fall har Tor 
varit den centrala guden när dessa namn kom till. 
Detta gäller inte minst Mälardalen där sammanlagt 
ett tjugotal ortnamn med gudanamnet Tor är kända, 
inte sällan på centrala platser i bygderna.�

I direkt anslutning till Torsåkers kyrka – alltså 
vid platsen för den centrala kultåkern – ligger fast-
igheten Hov, också det ett namn som vittnar om en 
mycket speciell betydelse. Av sammanlagt 3� platser 
med namnet Hov i Sverige, finns två i Ångermanland 
och en i Medelpad. Förutom Hov i Torsåker – som 
är det nordligaste i landet – finns ett Hov också på 
Härnön i Härnösand och ett i närheten av Selångers 
kyrka i Medelpad. Dessa hovplatser tycks ha varit 
centrala förkristna kultplatser med tillhörande bygg-
nader och centrala funktioner. Per Vikstrand menar 
att de norrländska hovnamnen – som oftast avser en 
central bebyggelse i bygden – sannolikt har spridits 
genom den äldre järnålderns öst-västliga kontakter. 
Jämtland skiljer sig dock från Norrlandskusten ge-
nom att ha inte mindre än fem hovplatser, alla med 
medeltida kyrkor.�

� Vikstrand 2001 s. 2�.
� Nordlander 1��1; G. Bucht 1�20; Hellberg 1��4; Brink 
1��0b; Vikstrand 2001.
� Hellberg 1��4 s. 140; Strid 1��3 s. ��, s. 103; Brink 1��4 s. 
�0 f.
� Vikstrand 2001 s. 141 ff, 14�, 3�4.
� Brink 1��0b s. 4�� ff, 1��4 s. �0 f, 1���a s. 1�� ff; 
Vikstrand 1��3, 2001 s. 2�3 ff, 2��.

Strax norr om Torsåkers kyrka ligger till ytterme-
ra visso byn Harv. Även detta ortnamn indikerar san-
nolikt förekomsten av en förkristen kultplats – ett 
”harg”. Ordet harg går ursprungligen tillbaka på en 
terrängbetecknande betydelse ”stenig mark”, men 
det har också en sakral betydelse ”helgedom, offer-
plats” eller liknande, kanske i form av ett stenröse. I 
Mälarregionen förmodas hargnamnen tillhöra en sen 
del av järnåldern.10

Järnålderns sakrala landskap framträder med an-
dra ord särskilt tydligt just i Torsåker som tycks ha 
spelat en central roll för kulten i området. Sakrala 
ortnamn finns emellertid också på andra håll i Med-
elpad och Ångermanland. Till de intressantaste i 
Ådalen hör byn Fröstland i Bjärtrå som i början av 
1�00-talet stavades ”Fröslunda”. Möjligen har här 
funnits en ”helig lund” knuten till guden Frö. Heliga 
lundar har som offerplatser haft en viktig roll i den 
förkristna kulten. ”Ingen skall blota åt avgudar, och 
ingen skall tro på lundar eller på stenar”, står det i in-
ledningen till kyrkobalken i den i hela Norrland gäl-
lande Hälsingelagen från 1300-talets första hälft.11

De gemensamma bloten vid de centrala kultplat-
serna, hoven, har förmodligen letts av specialiserade 
kultfunktionärer eller stormän, så kallade godar. I 
ortnamnen finns spår också av dessa. Nils Blomkvist 
har uppmärksammat att några namn i Ångerman-
land, däribland Gårdnäs i Sånga socken, ursprungli-
gen kan ha syftat på en sådan gode.12

Ett kultindikerande ortnamn som saknas i Ånger-
manland, men som förekommer såväl i Jämtland som 
i Medelpad och Hälsingland, är Vi. Också dessa plat-

10 Rostvik 1���; Hellberg 1��4 s. 140; Brink 1��0b s. 4�3; 
Vikstrand 2001 s. 20� ff.
11 Holmbäck & Wessén 1��� s. 2�4; Brink 1��0b s. 4��; se 
vidare Vikstrand 2001 s. �� ff, 2001 s. 2�3 ff, 2�1.
12 Blomkvist 1��� s. ��; Vikstrand 2001 s. 3��.

Figur 70. Vägskyltar ger orientering i tillvaron. I Prästmon i 
Torsåker samsas fogdeborgen Styresholm med andra betydel-
sefulla platser. Foto: Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorr-
land.
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ser har med all sannolikhet fungerat som fornskan-
dinaviska centrala kultplatser. Genom en nytolkning 
av den så kallade Forsaringen – en järnring med run-
inskrift från Forsa socken i Hälsingland – föreligger 
ett unikt historiskt dokument som vittnar om det 
förkristna samhället i Norrland. Inskriften utgörs 
av ett lagbud som fastställer vilka böter som skall 
utgå om kultplatsen – ett ”vi” – inte hålls i laga skick. 
Inskriften har daterats till �00-talet (möjligen �00-
talet) och utgör därmed den äldsta bevarade skrivna 
lagtexten i Norden. Stefan Brink tolkar Forsaringen 
som en så kallad edsring och menar att den ursprung-
ligen kan ha tillhört platsen där senare det medeltida 
landstinget i Hälsingland avhölls vid kungsgården 
och ”kungshögen” intill Högs kyrka.13

En namntyp som vanligtvis förknippas med tidiga 
administrativa centralorter och som bör nämnas i 
sammanhanget – även om de inte nödvändigtvis har 
en kultisk betydelse – är Tuna. För Norrlands del har 
de nämligen en anmärkningsvärd koncentration till 
landskapet Medelpad, varav ett är Njurundas gamla 
prästbord, på vars marker Kvissle kapell ligger. Detta 
vittnar sannolikt om att platsen i äldre tid har haft 
någon form av central administrativ funktion, kanske 
redan under äldre järnålder. Ortnamnsforskaren Lars 
Hellberg som studerat Norrlands nio kända Tuna-
namn ser platserna med dessa namn som föregång-
are till de så kallade Husabyarna. Han konstaterar 
också att de norrländska Tunaorterna endast finns i 
Medelpads och Hälsinglands gamla kustbygder. Sex 
av namnen återfinns i Medelpad, varav tre i Ljungans 
nedre dalgång. Ångermanland saknar däremot äldre 
Tunanamn.14

Sammantaget vittnar alltså ortnamnen om hur 
människor genom språket förhållit sig till sin om-
givning. Religionen och kulten har intagit en så be-
tydelsefull roll i människors föreställningsvärld att 
vi ännu idag genom språket kan avläsa järnålderns 
sakrala eller rituella landskap. Ortnamnen vittnar 
om viktiga religiösa platser i bygderna, men även om 
andra platser av central betydelse. Stefan Brink har 
med detta som utgångpunkt studerat regionala för-
historiska centralplatskomplex i olika delar av Skan-
dinavien såsom de framträder i det språkliga mate-
rialet. Likheter mellan olika regioner vittnar om ett 
mönster som inbegriper såväl kultiska som militära 
och socialt markerande ortnamn. Ofta återkommer 
benämningar som Husaby, Hög, Hov, Harg, Åker med 
flera namn.1�

13 Om ”vi”, se särskilt Vikstrand 2001 s. 2�� ff. Om 
Forsaringen, se Liestøl 1���; Ruthström 1��0; Brink 1���b; se 
även Mogren 2000 s. �� f.
14 Hellberg 1��4 s. 13� ff.
1� Brink 1���d, 1���.

Centralplatskomplex av detta slag som indikeras 
av ortnamn förekommer således på flera platser i 
Ångermanland och Medelpad. Särskilt tydligt är det-
ta i områdena kring Torsåker i Ådalen samt Selånger 
och Njurunda i Medelpad.

sankt olofsnamn i norr

Även under den kristna katolska tiden var det viktigt 
att kunna relatera till platser som hade betydelse för 
kulten. Särskilt framträdande är namn som har med 
helgonkulten att göra. För Norrlands del och i syn-
nerhet Medelpad finns många namn som har kopp-
ling till Sankt Olof. 

Ett sådant namn är förstås Sankt Olofshamn i 
Selånger, den plats där Olav Haraldsson ansågs ha 
landstigit och påbörjat sin färd längs Ljungan mot 
Norge 1030. Även den medeltida kyrkan i Selånger 
skall ha varit invigd till helgonkungens ära. Han på-
stås till och med själv ha lagt dess grundstenar. Med 
tanke på att detta var landskapets verkliga centrum 
med Medelpads enda medeltida kungsgård med där-
till hörande funktioner, att kyrkan försågs med ett 
statusindikerande torn och att huvudexemplaret av 
Hälsingelagen förvarades i just denna byggnad, visar 
namngivningen att Sankt Olof hade en central ställ-
ning i det medeltida Norrland. 

Namnet Sankt Olofshamn i Medelpad är endast 
känt i medeltida skriftliga källor i samband med ett 
landsting på Kungsgården i Selånger år 1�1�. Vid 
denna tid använde landskapet Medelpad troligen det 
sigill som var i bruk under större delen av 1�00-talet. 
 Till skillnad från det äldsta kända sigillet från 1300-
talet, som är ett bokstavssigill med ett stiliserat M 
som mittfigur, är detta ett bildsigill som framhäver 
landskapets koppling till Sankt Olofskulten. Land-
skapssigillet återger nämligen, för att tala med Nils 
Ahnlund, ”en vajande fana, ett processions- eller pil-
grimsstandar, som bär Sankt Olofs sinnebild, yxan”. 
Detta sigill användes till omkring år 1�00, då det 
ersattes av sigillbilder som återger två strömmar med 
motställda fiskar. Den vajande fanan återkom dock 
på 1�00-talet i ett senare och enklare landskapssigill 
där yxan har ersatts av två strömmar och stjärnor, 
medan fanstången krönts med ett kors. 

Sankt Olofshamn i Selånger är, som arkeologen 
och maritimhistorikern Christer Westerdahl har 
påtalat, det nordligaste Sankt Olofsnamnet längs 
Norrlandskusten (fig. �1). Kanske beror detta på att 
den viktigaste svenska pilgrimsleden anses ha startat 
just här i Medelpad. Leden har avsatt spår i form av 
en hel rad Sankt Olofs- eller pilgrimskällor längs vä-
gen över Medelpad, Jämtland och Tröndelagen, den 
närmaste i Selångers grannsocken Tuna. 
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Förutom i Selånger finns flera medeltida hamnar 
med Sankt Olofsnamn. Det närmaste exemplet är S:t 
Olofs hamn på Drakön i Idenors socken i Hälsinglands 
kustland, som genom Anders Huggerts arkeologiska 
undersökningar har kunnat dateras till perioden ca 
1300-14�0. En förklaring till Sankt Olofshamnarnas 
namn är enligt Westerdahl att Olof den helige under 
medeltiden betraktades som de sjöfarandes speciella 
skyddshelgon. Flera Sankt Olofsnamn med maritim 
anknytning finns även på Öland, Gotland och Åland, 
varav flera sannolikt varit knutna till kapell som vigts 
till helgonets ära. Liksom i Medelpad har även flera 
kustnära landskap i södra Finland haft sigill som vitt-
nar om kopplingen till Sankt Olof.1�

Att Sankt Olofs namn har använts vid namn-
givning av den centrala hamnen vid kungsgården i 
Selånger under medeltiden har uppenbarligen varit 
ett sätt att betona platsens betydelse. På samma sätt 
har menigheten i Medelpad i valet av sigill tagit fasta 
på landskapets starka koppling till Sankt Olofskul-
ten. Genom den uppenbara anknytningen till Selång-
er betonas därigenom indirekt även den centrala roll 

1� Westerdahl 1���b s. 1�4 f.

som denna plats spelade för områdets kommunika-
tion, administration och ekonomi.

Kyrkliga ortnamn

Men det finns också många andra ortnamn med kyrk-
lig anknytning som vittnar om betydelsefulla platser. 
I sin studie av ortnamn i maritim miljö längs Norr-
landskusten har Christer Westerdahl till namngrup-
pen med ecklesiastisk/religiös betydelse förutom 
Sankt Olof- och andra helgonnamn hänfört namn 
med förleden Kyrk-, Kapell-, Biskop-, Präst-, Munk-, 
Gudman-, Djäkne-, Jungfru- och Kors-. När det gäl-
ler namn på Kyrk- och Kapell- menar Westerdahl att 
dessa förutom att syfta på byggnader av detta slag 
även kan ha sin bakgrund i att en kyrka eller ett ka-
pell kan ha siktats från den aktuella platsen eller in-
dikera etappmål på väg till en kyrkolokal. Namnen 
kan också syfta på begravningsplatser utan byggna-
der eller till och med åsyfta naturformationer som 
har likheter med en kyrka.1�

När det gäller de undersökta centralplatserna 
är förstås Kyrkesviken av särskilt intresse i detta 
sammanhang, eftersom en rad namn med förledet 
Kyrk- (eller Kyrked-) är knutna till detta område. 
Dessutom förekommer namn med förledet Präst- i 
närheten av denna plats. Namnen är belagda i skrift 
från mitten av 1�00-talet. Även Kvissle kapell kan 
hänföras till kategorin med kyrklig anknytning. Re-
dan på 1��0-talet omnämns här ”Cappellsänget” och 
senare omtalas ”capell-lägdorne” och ”Kapellstuvan”. 
I bägge fallen har som vi sett undersökningarna visat 
att kyrkobyggnader verkligen funnits på de namn-
givna platserna.

En särskild namnkategori med religiös anknyt-
ning är Jungfrunamnen. Även dessa kan ha olika ur-
sprung, men Westerdahl menar att den medeltida 
namngivningen sannolikt relaterar till den heliga 
jungfrun som var fiskarnas beskyddare. I Norrland 
märks särskilt Jungfruhamn i Lövånger socken i Väs-
terbotten, som sannolikt har senmedeltida ursprung. 
Även från Medelpad redovisar dock Westerdahl en 
”Jungfruhamn”, nämligen invid Björköfjärden i Nju-
runda där ortnamnet återfinns på en karta på 1�40-
talet.1� Denna hamn kan alltså ha använts under en 
tid när Kvissle kapell ännu var i bruk ett stycke inn-
anför kusten.

13.2 säGnEr oM dEn första KyrKan

Många av de platser som bär namn med kyrklig an-
knytning är också förknippade med sägner och tra-
ditioner. Dessa berättelser har spelat en stor roll för 
den lokala historiesynen och historieskrivningen, och 

1� Westerdahl 1���b s. 1�0 ff.
1� Westerdahl 1���b s. 1�1 f, fig. 102.

Figur 71. Sankt Olofshamn i Selånger är den nordligaste 
platsen längs den svenska Bottenhavskusten som bär hel-
gonkungens namn. Kanske avspeglar detta att pilgrimsfär-
derna till Nidaros härifrån fortsatte västerut längs Ljung-
ans dalgång. Karta efter Westerdahl 1�8�.
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de har också uppmärksammats tidigt av folkminnes-
forskningen. Som vi sett gäller detta även flera av de 
aktuella centralplatserna. 

Ur arkeologiskt perspektiv har intresset för sägner 
och traditioner ofta varit knutet till berättelsernas 
”historiska sanningshalt”. Under senare år har dock 
även arkeologer uppmärksammat det folkloristiska 
materialets möjlighet att studera fornlämningars 
betydelse för människor i samtiden. Med ett sådant 
synsätt förflyttas fokus från sägnernas eventuella 
faktainnehåll till den roll och mening historien och 
platser i landskapet har tillskrivits i olika samman-
hang. Traditionsmaterialet gör det därmed möjligt 
att studera den betydelse olika historiska företeelser 
har haft under ”verkningshistorien”, det vill säga un-
der den period som ligger mellan vår egen tid och i 
detta fall medeltiden.1�

För att studera detta behöver vi undersöka vilka 
sägner och traditioner om de medeltida kyrkplat-
serna som är kända från Ångermanland och Medel-
pad. En genomgång av traditionsuppteckningar och 
litteratur visar att traditioner om platser där sock-
nens första kyrka sägs ha legat och hur platsen valdes 
är knutna till en lång rad socknar i Ångermanland 
och Medelpad. Många av dessa berättelser utpekar 
en kyrkplats som skall ha föregått den nuvarande 
(ofta medeltida) kyrkans plats. Exempel på detta är 
Grundsunda och Njurunda där traditionen utpekat 
Kyrkesviken respektive Kvissle som platser för sock-
narnas första kyrka och till vilken flera olika sägen-
typer är knutna. 

Från åtminstone följande socknar i Ångermanland 
och Medelpad finns traditionsuppteckningar som ut-
pekar en äldre kyrkplats eller vittnar om hur kyrkans 
plats bestämdes (tab. �0):20

Sägnerna ingår alla i en rik och vitt utbredd sägen-
kategori om ’socknens första kyrka’. Dessa kyrkplats- 
eller kyrkbyggnadssägner har ingående behandlats 
av folkloristen Dag Strömbäck i en rad arbeten.21 Et-
nologen Nils-Arvid Bringéus har också berört ämnet 
med utgångspunkt i de så kallade rannsakningarna 
efter antikviteter som genomfördes under 1�00-ta-
let. I dessa återges kyrkbyggnadssägner från socknar 
i Uppland, Småland och Halland.22 Det halländska 
materialet har även behandlats ur arkeologiskt per-

1� Ahnlund 1��3; Alver 1��2; af Klintberg 1���; Burström, 
Winberg & Zachrisson 1���; Gazin-Schwartz & Holtorf (ed.) 
1���a.
20 Nordlander 1�0�, 1�14; Strömbäck 1���a, 1���b; 
Hammarstedtska arkivet, NM; Länsmuseet Västernorrlands 
arkiv.
21 Strömbäck 1���a s. 12 ff; 1���b s. 3� ff med ref.; jfr Nyman 
1��4b.
22 Bringéus 1��� s. �2 ff.

spektiv i en studentuppsats av Mattias Åkerblom.23 
De norrländska sägnerna med kyrklig anknytning 
har framför allt berörts av Norrlandsforskarna Johan 
Nordlander och Levi Johansson.24

Ett huvuddrag för de relativt stereotypa tradi-
tionerna är enligt Strömbäck att den först utsedda 
kyrkplatsen varit felvald och att det som byggdes 
under dagen därför av en osynlig makt revs ned om 
natten. Den rätta platsen utsågs i stället av försynen. 
Härigenom åskådliggörs, som Bringéus har uttryckt 
det, ”spänningsfältet mellan hedendom och kristen-
dom”, en strid där ”de kosmologiska krafterna, ljus 
och mörker, polariseras”.2�

En vanlig metod i sägnerna att utröna rätt plats 
för kyrkobygget var att låta dragdjur (oxar eller häs-
tar), inte sällan spända framför en stock, gå vart de 
vill, varefter kyrkan byggdes på den plats där djuret 
slutligen stannade. En annan metod var att skjuta 
ut en stock i vattnet och sedan bygga kyrkan där 
stocken flöt iland. Bägge dessa varianter av kyrk-
platssägner är välkända både på kontinenten och i 
England, men i synnerhet den flytande stocken tycks 
ha en nära koppling till Norden. I Sverige är det sist-
nämnda motivet särskilt vanligt i södra och mellersta 
Norrland. Bägge typerna är kända redan från tidig 
medeltid också när det gäller val av boplats för ny-
byggen, exempelvis i den isländska Landnámabók. 
Den förstnämnda typen har också en direkt förlaga 
i Bibelns berättelse om den heliga förbundsarken. 

23 Åkerblom 2002.
24 Nordlander 1�0�, 1�14; Johansson 1�22, 1��3.
2� Bringéus 1��� s. �2, �3.

ångermanland Medelpad

Anundsjö Attmar

Arnäs Haverö

Grundsunda Ljustorp

Nordingrå Njurunda

Nora Stigsjö

Nordmaling Tuna

Nätra Tynderö

ramsele

Själevad

Stigsjö

Sånga

Torsåker

Tabell 50. Socknar i Ångermanland och Medelpad med 
traditionsuppteckningar som utpekar en äldre kyrkplats 
eller vittnar om hur kyrkplatsen valdes.
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Ett tidigt norrländskt exempel på traditionen med 
dragdjur återges på latin av Matthias Nordal i dennes 
akademiska avhandling om Medelpad år 1�1�.2� Nor-
dal berättar att platsen för Attmars kyrka skall ha 
utsetts genom att en häst lastad med spadar och an-
dra redskap släpptes lös en natt och slutligen lade sig 
där den medeltida kyrkan sedan byggdes. Från Ång-
ermanland har just denna variant noterats endast i 
Sånga och Stigsjö.

Traditioner där kyrkklockor utpekar platsen där 
kyrkan skall byggas, såsom i Grundsunda, är mindre 
vanliga än de med dragdjur och stockar, men de fö-
rekommer ändå på flera håll i landet och på konti-
nenten. Motivet med ”flytande” kyrkklockor är enligt 
Strömbäck kända såväl i Landnámabók som i keltiska 
sägner. I rannsakningarna från 1�00-talet återges 
klocksägner där man precis som vid Kyrkesviken 
misslyckades med att bärga en bortflugen kyrkklocka 
dels från Frösö socken i Jämtland, dels från Bringe-
tofta i Småland.2� Klocksägnerna är annars intres-
sant nog nästan uteslutande koncentrerade till just 
Ångermanland, även om belägg också finns i Småland 
samt i Nyland i södra Finland. I Ångermanland har 
de förutom i Grundsunda upptecknats i Anundsjö, 
Arnäs, Nordingrå, Nordmaling, Nätra, Ramsele, 
Sånga och Själevad. Särskilt ofta figurerar traditioner 
där kyrkklockor har hamnat i vattnet. I likhet med 
förhållandena vid Kyrkesviken har ofta en vak i isen 
– ”klockvaken” – pekat ut dess plats, exempelvis i Sjä-
levad, och misslyckade försök skall ha gjorts att bärga 
den värdefulla klockan.2� Motsvarande tradition där 
klockan lossnat, hamnat i vattnet och bärgningsför-
sök misslyckats har också upptecknats av Ella Ohlson 
i byn Nederön i Arnäs socken.2�

Ett annat sägenmotiv som bör nämnas i samman-
hanget är det så kallade jättekastet, föranlett av alla 
svårförklarliga flyttblock. I Ångermanland är de 
varianter av sägnen där jättar kastar sten mot var-
andra eller mot en kyrka (för att de blivit störda av 
klockringningen) mycket vanliga, vilket också är fal-
let i Värmland.30 Om den nuvarande kyrkan i Grund-
sunda berättas dock i en uppteckning 1�2� att när 
denna var nybyggd ”så hade en jätte satt sig grensle 
över taket och gjort skor”.31

Namnversen med de sju personer som skall ha 
uppfört Grundsundas första kyrka behandlades av 
Johan Nordlander redan 1�14. Då saknades emel-
lertid ännu det sjunde namnet, som på 1�30-talet 
genom en sagesman i Skede kunde kompletteras av 

2� Nordals avhandling, som nämns av Strömbäck, har översatts 
till svenska av Arvid Enqvist (Nordal 1��0)
2� Bringéus 1��� s. �4.
2� Johansson 1��3 s. 13�; Sägner II, Själevad sn, HA, NM.
2� Sägner II, Arnäs sn, HA, NM.
30 Campbell & Nyman 1���a; 1���b; jfr Nyman 1��4a.
31 Sägner II, Grundsunda sn, HA, NM.

Gottfrid Holmlund med ”n’Mark i Gäle”. Versen fick 
därmed följande lydelse:

N’Sjul i Gammgål
o. n’Skaller i Tjärn
o. n’Run i Vike
o. n’Mark i Gäle
o. n’Tor(d), Björn och Ola
från Fagerby

Det sägs aldrig uttryckligen i traditionerna att det 
är kyrkan vid Kyrkesviken som avses, men Holmlund 
konstaterar som flera före honom att åtminstone sex 
av personerna i versen uppges ha bott intill Risöfjär-
den, vilket gör det troligt att det är denna kyrka som 
avses.32 I flera fall utpekar traditioner i socknen de 
specifika boplatserna för dessa namngivna kyrkobyg-
gare. I ett brev till Gottfrid Holmlund 1�12 konsta-
terar Johan Nordlander att inget av de då sex kända 
personnamnen var kristet. Märkligt nog har det ovan-
liga namnet Skaller, tolkat som Skald, av genealogen 
Carl Szabad kunnat beläggas i norra Ångermanland 
så tidigt som i början av 1300-talet. En person Skald 
figurerar nämligen i ett brev från 1301 (SD13�1) där 
biskop Isar i Strängnäs köpt fem öresland jord i ”si-
alwad”, enligt Szabad sannolikt Själevads socken i 
norra Ångermanland. Detta är första gången namnet 
figurerar i medeltida diplom, och därefter förekom-
mer det vid enstaka tillfällen först under 1400-talet. 
På runstenar finns det endast omnämnt på en enda 
runsten i Uppland.33

Av det tiotal andra namnverser från Norrland 
som återges av Nordlander har de flesta kyrklig an-
knytning, men långt ifrån alla handlar om kyrkbyg-
gen. Från Ångermanland redovisar han verser också 
från Ytterlännäs, Sidensjö, Anundsjö och Nätra. Från 
Sånga återger han en annan typ av rim, som är di-
rekt kopplad till frågan om var den medeltida kyrkan 
skulle ligga:

I Pära
vell jä ’nt vära;
men i Songe
vell jä sjonge.34

En tradition som indirekt har koppling till sägner-
na om Kyrkesviken och den dit knutna namnversen 
rör grannbyn Banafjäl. Jag har tidigare nämnt den i 
avhandlingens inledning. Sägnen, som förklarar nam-
net Fagerby där tre av kyrkbyggarna enligt versen 
skall ha varit bosatta, berättar att Banafjäl fått sitt 

32 Holmlund 1�31a s. 10.
33 Brev från Carl Szabad till förf. 1���-10-21; DS 13�1.
34 Nordlander 1�0�, 1�14.
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namn efter ett hemskt dåd som begåtts för länge se-
dan. Emil Molin återger sägnen i en tidningsartikel i 
Örnsköldsviks Allehanda 1�0�:

Om bynamnets tillkomst berättas följande hemska 
historia.

Byn hette förut Fagerby. (Vid tiden för kyrkobygget 
omnämnas i hävden Tor, Björn och Ola i Fagerby 
bland de sju bönder, som byggde resekyrkan å Skall–
örn). En julmorgon inkom i viken ett skepp, som sökte 
nödhamn, just vid den tid folket åkte till ottan. Då 
man blev varse skeppet, vände byamännen åter, dö-
dade besättningen och plundrade skeppet. Den backe, 
där man vände om, kallas än i dag Återvändsbacken, 
Juldagsbacken eller Kyrkbacken. Efter detta dåd fick 
fagerbyviken namnet Banafjärd d.v.s. den förbannade 
fjärden, eller fjärden, där folk bragts å bane.35

Detta är en kombination av en förklarings- och en 
varningssägen som dels ger en folketymologisk tolk-
ning av det märkliga ortnamnet Banafjäl, dels varnar 
för sabbatsbrott. Den sistnämnda sägentypen som 
anspelar på vilodagsbudet är ofta knuten just till 
den heliga julnatten. Den är känd från många håll i 
landet redan under 1�00-talet, om än inte kopplad 
till skeppsplundring.3� En annan sägen som har nära 
koppling till denna förklarar namnet på Bruaberget 
(Brudberget) i Banafjäl och ytterligare andra vittnar 
om skeppsfynd (saltskutor) och järnringar i berg där 
fartyg skall ha förtöjts.

Sägner om både den befintliga sockenkyrkan och 
om äldre kyrkplatser finns i de allra flesta äldre sock-
nar i landet. I flera av dessa fall utpekas också speci-
fika platser där en äldre nu övergiven kyrka skall ha 
legat. För norra Ångermanlands del har några sådana 
platser förtecknats i tabell �1.3�

Av dessa platser har förutom vid Kyrkesviken läm-
ningar efter äldre stenkyrkor från 1200-talet påträf-
fats endast vid Anundsjö kyrka. Vid provundersök-
ningar på de utpekade platserna i både Nederön och 
Sörvåge har bebyggelselämningar påträffats, men 
inga spår efter kyrklig verksamhet. Förhållandet kan 
jämföras med flera platser i Medelpad och södra Ång-
ermanland där kyrkogrunder har utpekats, men visat 
sig bestå av så kallade husgrundsterrasser från äldre 
järnålder.3� I Nätra uppges dock att just en träkyrka 
skall ha stått öster om den medeltida kyrkoruinen 
vilken sedermera brunnit ned. På detta ställe skall 
också människoskelett ha påträffats i samband med 
plöjning i början av 1�00-talet, men några arkeolo-

3� Molin 1�0�.
3� Bringéus 1��� s. ��.
3� Jfr Grundberg 1��2a s. 101 f.
3� Selinge 1��2.

giska undersökningar har inte gjorts.3� Kyrkesviken 
och Kvissle kapell tillhör de sällsynta fall med platser 
som inte ligger omedelbart intill den senare medelti-
da kyrkan och där lämningar efter en kyrka verkligen 
kunnat konstateras arkeologiskt.

Kyrkohistorikern Gunnar Smedberg har i en de-
taljerad analys av kyrksägner från Jämtland och Här-
jedalen påpekat att dessa vandringssägner sällan har 
någon verklighetsbakgrund. Däremot, menar Smed-
berg, är sägnerna upplysande när det gäller folkets 
världsbild och uppfattning om bygdens historia.40 En 
annan forskare, Gunnar Larsson, tycker sig å sin sida i 
en studie av kyrkbyggnadssägner från Hälsingland se 
skillnader mellan inlandet och kustområdet i tradi-
tionsmaterialet. Dessa geografiska skillnader skulle, 
menar Larsson, kunna vittna om att inlandssocknar-
nas kyrkobyggande tillkommit genom gemensamma 
beslut av besuttna bönder, medan kusttrakternas 
kyrkor uppförts på enskilda storbönders initiativ.41

Undersökningen av kyrkplatssägnerna visar sam-
manfattningsvis tydligt att den medeltida kyrkan, 
kyrkplatsen och kyrkobyggandet har haft stor bety-
delse i människors medvetande i Ångermanland och 
Medelpad. Den centrala roll som kyrkplatserna har 
spelat i människors liv och i respektive bygd har gjort 
dem till centrala teman också i det lokala historiebe-
rättandet. Även om det här är fråga om vitt spridda 
vandrings- och förklaringssägner som ofta är stereo-
typa till sin karaktär, vittnar berättelserna om en ut-
vecklad form av muntlig ”historieskrivning” som ofta 
relaterade till specifika platser i landskapet. Utan 
sägnerna och ortnamnet skulle varken Kyrkesviken 
eller Kvissle kapell vara kända idag.

3� Silén 1��� s. 2�.
40 Smedberg 1��0.
41 G. Larsson 1��0.

Tabell 51. Socknar i norra Ångermanland med traditio-
ner som utpekar en specifik plats för en tidigare kyrka.

socken utpekad plats

Arnäs Nederön

Själevad
Sörvåge
Hemling (numera Björna sn)

Nätra
Sel
öster om kyrkoruinen

Anundsjö sydöst om nuvarande kyrkan

Grundsunda Kyrkesviken

Nordmaling
Bredvik
Torrböle
Levar
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13.3 GunniL snäLLa – sinnEBiLdEn för 
norrLand i BrytninGstid

Men det finns också andra sägner som knyter an till 
de medeltida kyrkorna i Norrland. Ett särskilt intres-
sant traditionskomplex som kan belysa den folkliga 
bilden av mellersta Norrlands tidiga historia är säg-
nerna om Gunnil snälla. Det finns all anledning att 
titta litet närmare på dessa.

Traditionerna om Gunnil snälla är en härkomst-
myt som är känd såväl i folkminnesuppteckningar 
som i de allra äldsta skriftliga källorna om regionen. 
Det som möter oss i dessa berättelser är de suddiga 
konturerna av en dådkraftig mytisk kvinnogestalt 
med stor makt. Ännu in på 1�00-talet visste den 
muntliga traditionen berätta om denna kvinna – i säg-
nerna vanligen kallad ”a Gunnelis Nålle”, ”drottning 
Gunilla” eller dylikt – som i historiens gryning skall 
ha spelat en avgörande roll i samband med gränstvis-
ter mellan Ångermanland och Jämtland. Hon knyts 
ibland till Sollefteåtrakten, ibland till Junsele eller 
andra platser i Ångermanland. Traditionerna inne-
håller många kopplingar till kristnandet och kyrkor-
na i regionen.42

Till Gunnil snälla är nämligen en hel rad mer el-
ler mindre fantastiska berättelser i flera varianter 
knutna. Bland de mer kända historierna om Gunnils 
styrka och förhållande till kyrkan hör hennes köp av 
en kyrkklocka som hon kallar ”bjällran” och bar hem 
ifrån klockgjutaren i sitt förkläde, alternativt hängde 
som skälla på sin ren. Klockan skall hon ha skänkt till 
kyrkan i Sånga eller Junsele. Många är berättelserna 
om hennes färd till julottan, oftast åkande efter en 
ren eller en älg och inte sällan tävlandes med en lapp. 
Hennes stora snabbhet antas vara bakgrunden till 
tillnamnet ”snälla” (= den snabba, flinka e.dyl.). An-
knytningen till lappmarken framgår av hennes åter-
kommande samröre med samer (ibland uppges hon 
själv vara same), av renen som ofta var hennes drag-
djur och av hennes näringsfång. Hon skall nämligen 
inte ha haft någon boskap, utan levde av jakt och fiske 
som var så givande att hon med sin ren gjorde fyra 
årliga resor till Gävle för att sälja sina produkter.

Sägnen finns dokumenterad redan 1��3 i ett anti-
kvariskt rannsakningsprotokoll från Sånga kyrka i 
Ådalen:

Uti stapelen wid Songe Kiyrkja hänger en klocka ful-
lan icke mycket stor; men dock af skiärt och klingande 
liud: hon säijes wara thit skiänkt af en namnkunnig 
och [lakun] QwinsPerson Gunnila Snålle som bodt uti 
Ramsele giäll, och nämnes i gl. Synebref i Jämteland, 

42 Uppgifterna om Gunnil snälla baseras huvudsakligen på 
artiklar av Nordlander 1��� s. 22� ff; 1�01; 1�0� s. � ff. Se även 
Ahnlund 1�4� s. 101 ff.

såsom Sal. Hans Jonsson i Röstad i Solefta Sokn sagt 
för Nils Markusson sig hört berättas denna Qwinnan, 
när hon warit til Stockholm på en Riksdag, hafwer 
hon gått till klockgiutaren, och fått see klåckan, och 
sagt på skiömtewis, hwad kostar denna biälran tå 
klockgiutaren förtrytandes, at en Qwinsperson skulle 
få begabba hans wärk, swarade ironice tolf öre, dem 
gaf hon honom på tima: och när klockgiutaren icke 
wille stå kiöpet, hafwer hon med honom gått til rätta, 
och wunnit Saken och sedan förde hon klockan til en 
föräring til helgedomen. Dät relateras wäl ock nogot 
annat skiämt, som skal wara förlupit emellan denna 
Qwinnan och Konungen: hwilket dock föga synes här 
til lända.43

Anmärkningsvärt är att Gunnil snälla precis så-
som omtalas i protokollet också omnämns i betyd-
ligt äldre dokument, nämligen i en av de allra äldsta 
skriftliga källorna som finns bevarade från regionen. 
I en samling dokument som sammanställdes i slu-
tet av 1200-talet eller början av 1300-talet rörande 
gränsen mellan Norge och Sverige finns ett doku-
ment som behandlar rågången mellan Jämtland (som 
då tillhörde Norge) och Ångermanland.44 I samband 
med att skriften nämner Blåfinntjärn som gräns åter-
ges de gränstvister i området som skall ha givit upp-
hov till tjärnens namn. I Johan Nordlanders översätt-
ning (med inskjutna förklaringar) lyder berättelsen i 
dokumentet ungefär som följer: 

Där tvistade de i kristendomens första dagar Gunnil 
Snälla, som bodde å Solatunum (= Sollefteå), och Arne 
Ille, en man, som bodde i Hällesjö å Ragunda. Han 
var den förste kristne mannen. Det vållade deras 
ofred, att Gunnil tog finn sin (d. v. s. sin lapp) och 
satte (honom) på Arnes land vid Blafinnungs tiorn. 
Tog Arne den finn och sänkte ned (honom) i vattnet. 
Sedan träffades den förlikningen dem emellan, att 
Arne erlade afgift för landen östanför tjärnen.

Då lät Gunnil ytterligare (sitt folk) fara i Arnes vat-
ten (för att fiska). Men Arne lät så märka sina vat-
ten, när han for därifrån: sänkte ned hela renhorn 
och vrok järnnaglar i dessa till märke; och fann Arne 
därmed Gunnils snikenhet och fredsbrott. - Men se-
dan gingo de landen åter under Arne. En finrin het 
Blafinnr, ok var af honum kallat Blafinz tiorn. (Men 
”finnen” hette Blåfinn (d. v. s. den mörkhyade lappen); 
och uppkallades efter honom Blåfinnstjärn).45

43 Nordinska samlingen, UUB, N 2�� (Topographica. 
Svecana), p. �4r-��v. Relationen utgör det allra sista bevarade 
protokollet från 1�00-talets rannsakningar i landet, men 
har inte uppmärksammats av Ståhle samband med dennes 
publiceringen av protokollen (1��0).
44 Om gränsdokumenten, se senast Holm 2002.
4� Nordlander 1�0� s. � f.
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Enligt denna berättelse ”hade” Gunnil således en 
”finne”, vilket alltså i äldre tid motsvarade begreppet 
same. Denne Blåfinn dränktes enligt berättelsen av 
Arne Ille (det vill säga Arne ”den onde”), som Nord-
lander förmodar är identisk med Arnljot Gelline – 
den norske vikingakonungen Olav Haraldssons jämt-
ländske stridsman vid Stiklestad 1030. I berättelsen, 
som uppenbarligen är skriven ur ”jämtländskt” per-
spektiv, framställs Gunnil i dålig dager. I de ånger-
manländska traditionerna är det istället Gunnil som 
blir lurad i samband med att gränsen mellan Ång-
ermanland och Jämtland skulle bestämmas till om-
rådet mitt emellan Indalsälven och Ångermanälven. 
Detta skulle ske genom att Gunnil och Blåfinn skulle 
gå samtidigt från var sitt håll för att mötas i mitten 
där gränsen skulle gå. Jämtarna skall då ha lyckats få 
Blåfinn att tjuvstarta, men när Gunnil mötte honom 
och förstod sveket skall hon ha slagit honom blodig 
och blå och själv ha dränkt honom i den tjärn som 
sedan fick namnet Blåfinntjärn.

Historikern Nils Ahnlund menar i sin bok om 
Jämtlands och Härjedalens medeltid – i likhet med 
vad som tidigare föreslagits av Erik Modin – att tra-
ditionerna om Gunnil snälla har utvecklats under 
påverkan från de av Snorre återberättade historierna 
om den trollkunniga norska kungamodern Gundhild 
som levde under �00-talets första hälft. Sägnerna 
har också blivit sammanvävda med den vida spridda 
sägnen om drottning Disa.4�

Ursprungsmyter som dessa syftar inte i första 
hand till att förmedla fakta om historien, utan spelar 
sin största roll genom att betona betydelsen av det 
gemensamma förflutna.4� Inte desto mindre är det 
lockande att betrakta Gunnil snälla som en sinnebild 
för mellersta Norrlands dunkla historiska ursprung. 
Traditionerna vittnar om den betydelse som redan 
under tidig medeltid tillmättes inlandets resursrika 
fångstmarker, om kyrkornas stora betydelse och om 
relationerna mellan ångermanlänningar och samer. 
Värt att notera i sammanhanget är förstås att den 
centrala rollen i landskapets härkomstmyt spelas av 
en kvinna. Även om detta inte är helt ovanligt, så är 
det intressant att ställa detta i relation till kvinnor-
nas framträdande position i det vikingatida samhälle 
som de rika kvinnogravarna i Ångermanland repre-
senterar. Till yttermera visso spelar ju en självstän-
dig kvinna – Mor Märta i Hola – huvudrollen i tra-
ditionerna om det folkliga motståndet mot utländsk 
överhet i samband med stormningen av Styresholms 
borg under senmedeltiden.

4� Ahnlund 1�4� s. 103 ff.
4� Se t.ex. Gazin-Schwartz & Holtorf 1���b s. 13.

14. historiEsyn, vEtEnskAp 
och politik kring 
norrländsk mEdEltid

I äldre historiska översiktsverk från 1�00- och 1�00-
talen liksom en bit in på 1�00-talet saknas en sam-
manhållen bild av det medeltida Norrland. Detsam-
ma gäller i än högre grad den arkeologiska litteratu-
ren. Till stor del kan detta förklaras av bristen på 
skriftliga källor. Den kunskap som ändå har byggts 
upp om olika delar och aspekter av Norrlands med-
eltid har i likhet med all annan forskning vuxit fram 
i samspel med samhällsutvecklingen i stort. De per-
soner som har ägnat sig åt forskning och författar-
skap kring norrländsk medeltid har – medvetet eller 
omedvetet – valt sina ämnesområden och format sin 
syn på historien i förhållande till förutsättningar och 
strömningar i den egna samtiden.

Som exempel på detta kan tas det allra första 
numret av småskriften Norrland. Skriften innehöll 
dels en artikel om den norrländska ”Olofsmässan”, 
dels en artikel om ”Kungsgården i Ångermanland”.4� 
Valet av ämnesområden är knappast någon slump. 
Skriften gavs ut 1�0� av Norrländska Studenters 
Folkbildningsförening i Uppsala som hade startats 
året dessförinnan. Föreningen hade nära koppling 
till den så kallade ungdomsrörelsen och tillkom i 
samband med unionsupplösningen 1�0�. Artiklarna 
hade skrivits av den kulturhistoriska Norrlandsforsk-
ningens föregångsmän, den första av komministern 
i Multrå och regementspastorn vid Västernorrlands 
regemente Erik Modin, den senare av skriftseriens 
redaktör, den ångermanländske läroverksadjunkten i 
Stockholm Johan Nordlander. 

Det lilla häftets två ämnesområden och forskning-
en om dessa – Sankt Olofskulten och de medeltida 
kungsgårdarna – är så centrala för förståelsen av hur 
kunskapen om det medeltida Norrland vuxit fram, 
att jag i det följande har valt att undersöka dessa 
närmare. Avsikten med studien är att skapa ökad 
förståelse för de sammanhang som ligger bakom de 
berättelser och kunskaper vi idag har om de aktuella 
medeltida centralplatserna. Frågeställningarna gäl-
ler hur dessa ämnesområden har behandlats i forsk-
ningen och litteraturen, och hur samtida politik och 
samhällsförhållanden har kommit till uttryck i synen 
på dessa företeelser. 

14.1 sanKt oLofs historia i norrLand

De tidigaste museala tendenserna i Sverige som fram-
trädde under 1�00-talets andra hälft är förknippade 
med den för norrländsk medeltidshistoria så centrala 
helgonkungen Sankt Olof och stridigheterna mellan 

4� Modin 1�0�; Nordlander 1�0�.
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Sverige och Norge under det nordiska sjuårskrigets 
dagar.4� I samband med svenskarnas infall i Trønde-
lag 1��4 hemförde nämligen härföraren, fransman-
nen Claude Collert, från ärkebiskopsborgen Stein-
vikholm Sveriges äldsta bevarade trofé – Sankt Olofs 
förmenta hjälm och sporrar. Trofén fick stor symbo-
lisk betydelse och exponerades i Storkyrkan i Stock-
holm. Att sedan föremålen i själva verket har visat 
sig härröra från 1400-talets slut – det vill säga 4�0 år 
efter Olavs död – gör ju inte saken mindre intressant 
som fenomen.�0

1600-talet

I början av 1�00-talet hade den västnordiska saga-
litteraturen och inte minst berättelserna om Sankt 
Olof dragit till sig de lärda kretsarnas historiska in-
tresse. Bland förgrundsgestalterna i denna forskning 
framträder i synnerhet polyhistorn Johannes Bureus, 
den svenska kulturmiljövårdens fader. Olofssagan var 
han väl bekant med genom en handskrift från 1200-
talets slut som tidigare tillhört Vadstenabiblioteket. 
Han behandlar sagan i sin berömda anteckningsbok 
Sumlen, och liksom så många andra medeltida hand-
skrifter har han tydligen själv haft den i sin ägo. Vare 
sig det har med hans norrländska historieintresse el-
ler med regalrättsliga anspråk att göra, så är det an-
märkningsvärt att Bureus i sina anteckningar tycks 
ha varit särskilt intresserad av sagans uppgifter om 
de norrländska landskapens kolonisation: 

Der fölier Integrum Caput om KETIL IAMTI och hans 
sona son THORE HELSINGR och om Jämtelands och 
Helsingelandz första begynnelse som han mener etc.51

Berättelserna om Ketil Jämte och Tore Hälsing är 
förklaringssägner som uppenbarligen vill hävda den 
norrländska bebyggelsens norska ursprung. Möjligen 
går de tillbaka på 1100-talets gränskonflikter.�2

Men det var inte bara sagorna som intresserade 
Bureus. Från ett besök i Björklinge kyrka i Uppland 
1�01 har han exempelvis beskrivit en Sankt Olofsbild 
i ett tryckt psalterium som ”S. Olof medh yxen och 
Harald vid fottren”. Han var således mycket klar över 
hur han skulle tolka en av de mest omdiskuterade 
ikonografiska framställningarna i vår historia, Sankt 
Olofs så kallade underliggare.�3

Särskild betydelse fick denna Sankt Olofsforsk-
ning i den politiska situation som rådde under år-

4� En stor del av detta avsnitt har tidigare publicerats i 
Grundberg 1���a.
�0 Thordeman 1�43.
�1 KB, Fa 12, p. 3�0 v.
�2 Blomkvist 1��� s. �2 f.
�3 Bureus 1��� s. 20�; N. Ahnlund 1�24 s. 42; jfr t.ex. Lidén 
1��4.

tiondena efter Brömsebrofreden 1�4�, då ju viktiga 
förändringar både vad gäller riks- och stiftsgränserna 
förestod. Bureus släkting och lärjunge Laurentius 
Bureus, som blev riksantikvarie 1���, tog sig nu an 
Snorres Edda och översatte redan 1��1 Olof den heli-
ges saga.�4 Den politiska kopplingen blir dock särskilt 
uppenbar i samband med Johan Hadorphs utgivande 
av den rimmade Olofssagan 1��� (fig. �2). I utgåvan 
– Olafs saga Helga Haraldssonar – betonar han näm-
ligen de bägge ländernas gemensamma historia och 
skriver att det norska riket ”hafwer fordom warit vthi 
stoor wänskap bebundet med Swerige”, varför rikena 
”offta hafwa hwar annan bijstånd giordt i anstötande 
nödh och olägenheter aff Vthländskan macht”.�� Som 
bilaga till sagan har han tryckt ett urval medeltida 
urkunder som berör Jämtlands förhållande till Sve-
rige och Norge, vilka skulle visa ”huruledes Jempt-
land fordom vnder Vpsala Erkebiskop lydt hafwer”.�� 

�4 H. Schück 1�32 s. 24�.
�� Hadorph 1��� s. ��.
�� Hadorph 1��� s. �0.

Figur 72. Johan Hadorphs utgåva av den rimmade 
Olafssagan 1675 tillkom och utnyttjades i samband 
med gränstvisterna om Jämtland och Härjedalen.  
Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet.
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Johan Hadorph är känd för sina mer utpräglat 
vetenskapliga ambitioner och metoder än flera av 
sina göticistiskt präglade samtida kollegor. Hans ge-
nuina historieintresse och forskarsinne kan inte hel-
ler ifrågasättas, men till saken hör att han vid tiden 
för Olofssagans publicering också hade i uppdrag att 
utreda Sveriges rätt till Jämtland och de andra eröv-
rade provinserna.�� I en utredning om Jämtland och 
Härjedalen har han till och med känt sig tvungen att 
bortförklara Snorres uppgifter om just Ketil Jämte 
och Tore Hälsing i Olofssagan genom att hänvisa till 
den minst lika dubiösa Disasägnen.�� Snorres förkla-
ring betraktar han som:

...idel fåfängia; ty af wåra Swenske historier finna wij 
klarligh, att Helsingeland medh dhe andre Nordiske 
Orterne af gambla Helsinge Rijket, hafwa strax i hed-
nom tima warit bebygde af Swenske Män, långt för 
Harald Hårfagers eller k. Hagen Adelsons tijd, som 
wij af drotning Disas Historia befinne om det folk tå 
af Vplandom gingo, till att vprödia dhe Nordiske Län-
der, som war Helsingeland och alla dess angränsande 
Orter.5�

Fornforskningen hade här onekligen konkret bety-
delse i politiken och samhället. Titelbladet på Ha-
dorphs utgåva pryds för övrigt av ett kopparstick som 
enligt hans inledning föreställer ”S. Oloffz Beläte  
(---) effter then art som vthj wåra kyrckior thet mäst 
finnes / medh sin Dråpares Beläte vnder fötterna”, 
således en Olofsskulptur med den tidigare nämnda 
”underliggaren” som här får en alternativ tolkning.

Att Sankt Olof och Nidarosdomen också hade en 
konkret roll i gemene mans medvetande under denna 
tid har vi flera bevis på. Det sena 1�00-talet var ju 
de stora trolldomsprocessernas tidevarv och i den 
lutherska kyrkans ljus hade den gamla kulten fått en 
helt ny betydelse. En kvinna från Dals socken i Ång-
ermanland berättade sålunda vid tinget att hennes 
mor varit i domkyrkan i Trondheim och där ingått 
förbund med djävulen. Man visste också berätta att 
Sankt Olof med list fått hjälp av trollen att bygga Ni-
darosdomen.�0

I ett klart politiskt ljus kan vi nog också se Erik 
Dahlbergh, när han för sin Svecia Antiqua et Hodierna 
i slutet av 1��0-talet avbildar de hundra år tidigare 
erövrade Sankt Olofstroféerna, som nu alltså fanns 
i Storkyrkan i Stockholm. Uppenbarligen hade dessa 
ännu en så stor symbolisk betydelse att de förtjäna-
de en plats vid sidan av Mora stenar, Uppsala högar 
och andra betydelsefulla uttryck för fäderneslandets 

�� N. Ahnlund 1�4� s. 324; SBL bd 1� s. ���.
�� Jfr Blomkvist 1��� s. �3.
�� UUB, E 1��, p. 4�2.
�0 Modin 1�0� s. �; Hornæus 1�3� s. 1�3.

storhet och ärofulla förflutna. Även Dahlbergh – vil-
ken själv hade rötter i Ångermanland – skulle få stort 
inflytande i gränsfrågorna och blev 1��0 ordförande 
i den kommission som hade till uppgift att reglera 
gränsen mellan Trondheim och Härjedalen.�1

Vid denna tid, närmare bestämt 1���, instiftades 
också ett Antikvitetskollegium i Uppsala, vilket se-
dermera ersattes av Antikvitetsarkivet i Stockholm, 
föregångaren till Vitterhetsakademien. Idén lär ha 
kommit från Olof Rudbeck d.ä. som även han börjat 
intressera sig för de isländska källskrifterna. I sin gi-
gantiska Atlantica anser han att Sankt Olofs berömda 
flykt ur Mälaren förbi Agnefit genom utgrävningen 
av Söderström var orsaken till att Gamla Uppsala 
övergavs för det nuvarande läget. Som nytillträdd 
rektor vid Uppsala universitet tog han dessutom ini-
tiativet till landets första professur i antikviteterna. 
De västnordiska källornas och Sankt Olofs väsentliga 
roll i det lärda historiemedvetandet framgår tydligt 
av det föreläsningsprogram som finns bevarat efter 
den förste innehavaren av professuren, Olof Vereli-
us. Undervisningen åren 1��� och 1��� ägnades helt 
och hållet åt tolkning och förklaring av Sankt Olofs 
saga.�2

Under 1�00-talets andra hälft pågick också de 
av Hadorph pådrivna rannsakningarna efter anti-
kviteter runt om i landet, varvid flera traditioner 
om Sankt Olof upptecknades. De intressantaste i 
sammanhanget är kanske de som tillkommit genom 
häradshövdingen i Selånger i Medelpad, Erik Teet. 
Märkligt nog ingår de inte i själva rannsakningspro-
tokollen, utan i ett brev som Teet skrivit 1��3 till 
sin frände och lärofader Olof Rudbeck d.ä. ”Många 
hermelser”, skriver Teet, ”finnass här och efter S. Olof 
ifrån Nårie som han effter sigh lembnat wijdh sitt 
resande igenom dhette landh...” Bland annat berättar 
han att Olav ”skall sig med sitt fruentimber förlustat 
eller lekt” i en stor trojaborg, det vill säga en jungfru-
dans eller stenlabyrint, på en höjd i stadens närhet. 
Han återger också en berättelse om Olavs besök i 
Selånger under återtåget till Norge, då konungen 
enligt uppteckningen skall ha låtit resa ett koppar-
klätt kors i hamnen. Detta skulle ha stått kvar ännu 
för fyrtio år sedan, alltså på 1�40-talet. Uppgifterna 
publicerades av arkeologen Arvid Enqvist 1�43 och 
fick ligga till grund för Sundsvallsprofilerna civilin-
genjör Gösta Gleerups och musikdirektör John Hults 
musikaliska krönikespel ”Gästabud på Jarlaborg” som 
uppfördes i Sundsvall 1�44 och på Skansen i Stock-
holm på Olofsdagen 1�4�.�3

�1 Hildebrand 1��� s. 2�; SBL bd � s. �1� ff; Bromé 1��4 s. 
2�4 ff.
�2 H. Schück 1�32 s. 21� ff, 22� ff; Rudbeck 1�3� s. 10� f, 112; 
se även Nelson 1�30.
�3 Enqvist 1�43 s. 4�, ��; UUB, N �3, p. �4 ff; se även exv. N. 
Ahnlund 1�24 s. 4� f; Baudou 1��� s. 1�0; Assarsson 1�4� s. 
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Erik Teets insats för upptecknandet av fornmin-
nen och traditioner inskränkte sig dock inte till ett 
plikttroget uppfyllande av sina överordnades offi-
ciella uppdrag – hans antikvariska intresse var dju-
pare än så. Redan tidigare hade han nämligen själv 
företagit utgrävningar av gravhögar i Medelpad och 
resultatet hade han redovisat för Rudbeck. Indirekt 
har uppgifterna om Teet faktiskt betydelse för arkeo-
logins framväxt, eftersom hans antikvariska intresse 
och nära kontakter med Rudbeck och andra ledde till 
några av de allra tidigaste vetenskapligt motiverade 
utgrävningarna vi känner till. Genom sin position i 
lokalsamhället har han troligen också kunnat ha ett 
konkret inflytande på historiesynen hos allmänhe-
ten. Än större betydelse i detta avseende fick dock 
en dotterson till Teet, den märkligen translatorn vid 
Antikvitetsarkivet Eric Julius Biörner som är mest 
känd för sin stora bok Nordiska kämpadater från 1�3�. 
Om släktrelationernas betydelse vittnar också att 
både Rudbeck och Teet på märkliga sätt kan knytas 
till Buresläkten. Till yttermera visso hade Eric Teets 
far i närmare tjugo år varit gift med en dotter till Per 
Månsson Utter, Sveriges förste riksarkivarie.�4

Namnet Sankt Olofshamn lever ännu idag kvar in-
vid ruinen efter Selångers kyrka, som naturligtvis är 
helgad åt Sankt Olof och enligt traditionen påbörjad 
av honom själv. I grunden är det med andra ord Eric 
Teets uppgifter om Sankt Olof till Olof Rudbeck som 
har lett till de senaste årens arkeologiska undersök-
ningar av en medeltida hamn i Selånger – den som 
utpekas som platsen för Olav den heliges landstig-
ning på sin väg mot den väntande martyrdöden i 
Stiklestad.

1800-talets början

Under början av 1�00-talet tilltog återigen de natio-
nalistiska strömningarna i samband med händelserna 
1�0�/1�0� och 1�14. I den svenska antikvariska his-
torien avspeglas detta i grundandet av Götiska för-
bundet 1�11. Vid denna tid var kontakten mellan de 
svenska och norska fornforskarna närmast obefintlig 
och Norge betraktades ännu med ringaktning i många 
svenska kretsar. De dramatiska politiska förhållande-
na i början av seklet tog sig dock snart uttryck även 
inom vetenskapen, konsten och litteraturen. Den 
nationella samlingen stod i förgrunden och unionen 
mellan Sverige och Norge hyllades av de flesta inom 
Götiska förbundet.��

De politiska stämningarna kom inte minst till ut-
tryck när Esaias Tegnér (som valt sig det götiska nam-
net ”Bodwar Bjarke”) i det femte häftet av förbundets 

22�, 1�4� s. 2��.
�4 Enqvist 1�43 s. 1� ff; SBL bd 4 s. 4�� ff.
�� A. Schück 1�43 s. 221; Grandien 1��� s. 44 ff, 130.

tidskrift Iduna 1�14 publicerade dikten ”Nore” med 
den talande underrubriken ”J anledning af Freden 
i Kiel den 14 Januarii 1�14”. Med ett utpräglat ro-
mantiskt och götiskt symbolspråk hyllar här poeten 
grannlandet och de förenande kontakterna över Kö-
len. Även Sankt Olof kommer till användning. I en av 
de tjugo stroferna skaldar Tegnér:

Wid Sweas kronor, nej! Nej, wid St. Olofs
     bila!
Wid Wasas slagswärd! Så skall det ej bli.
Ej mer på Nordens jord en fiende skall hwila
Men han skall hwila deruti
Af dödens liljor binds en krans. Här gror ej
     annan;
Den doftar kyligt kring den klufna pannan 66

Det sägs att när Tegnérs förbundsbroder histo-
rieprofessorn Erik Gustaf Geijer (”Einar Tamba- 
skjälfver”) läste upp dikten vid ett sammanträde med 
Götiska förbundet lär han ha blivit så rörd att han 
brustit ut i gråt och blivit tvungen att börja om från 
början. Att dikten också fick reell betydelse framgår 
av att den i norsk översättning under hösten samma 
år delades ut till de norska stortingsledamöterna. 
Medvetenheten om den fornnordiska storhetstiden 
blev onekligen en viktig inspirationskälla och ett mo-
raliskt stöd vid Eidsvold.��

Några år senare, 1�1�, invaldes såsom den ende 
utlänningen i Götiska förbundet den fornminnes-
intresserade kaptenen, sedermera majoren, Lorentz 
Klüwer i Trondheim. Att han var ”född på Stiklastad” 
framhölls naturligtvis till hans fördel. Han tog sig 
namnet ”Orm Lyrje” (ur Olav Tryggvassons saga) om 
vilken han tidigare hade författat ett skaldestycke. 
Klüwer var en god tecknare och genomförde en rad 
antikvariska resor och uppteckningar. Bland annat 
utarbetade han en omfattande karta över slaget på 
Stiklestad med tillhörande beskrivning baserad på 
Snorres upplysningar. Fördelarna av ett ömsesidigt 
utbyte mellan Sverige och Norge grusades emellertid 
av de politiska förhållandena. Klüwer understöddes 
nämligen ekonomiskt inte bara av Götiska förbundet 
i Stockholm utan sedan flera år tillbaka även av Det 
Kongl Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, vil-
ket 1�24 ledde till en strid om äganderätten till hans 
antikvariska skildringar. Hans livliga kontakter med 
Sverige betraktades uppenbarligen inte med blida 
ögon i de nationella kretsarna i Norge. Det norska 
sällskapet ansåg således att resultaten skulle ”med-
deles det sagkyndige Publicum” i ”Hr Majorens Fö-
deland” och skickade helt sonika tillbaka den summa 

�� Tegner 1�14.
�� Hjärne 1��� s. ��; Mjöberg 1��� s. 224, 22� f.
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som Götiska förbundet stått för. Lorentz Klüwer dog 
året därpå.��

Lika spännande i sammanhanget är en av de sist 
invalda götarna, Nils Johan Ekdahl (1���-1���) 
– ”kalvskinnsprästen” eller ”den bråkige Ekdahl” 
kallad. Denne prästmans antikvariska intresse hade 
väckts när han 1�23-24 stötte på och delvis under-
sökte lämningarna efter Tyko Brahes Stjärneborg 
och Uranienborg på Ven. Efter att ha genomrest och 
– inte helt lagenligt – ha grävt ut 1�0 gravhögar på 
Gotland, uppmärksammades han av den dåvarande 
riksantikvarien J. G. Liljegren. Den unge prästens in-
tresse och kapacitet utnyttjades därefter dels i sam-
band med omfattande antikvariska resor i Norrland 
under 1�20-talets slut, dels för insamlande, ordnande 
och publicerande av medeltida diplom. Hans vurm 
för pergamentsbreven renderade honom tillnamnet 
”kalvskinnsprästen”. Han blev sedermera kyrkoher-
den i Adolf Fredriks församling i Stockholm.

Vid sitt inval i Götiska förbundet 1�2� tog sig 
denne skåning det jämtländskt klingande namnet 
Arnljot, syftande på den mångomskrivne och ståtlige 
stigmannen som stupade vid Olavs sida på Stiklestad. 
Man söker dock förgäves efter utpräglat göticistiska 
föreställningar i hans omfattande antikvariska sam-
lingar. Snarare kan han i sitt antikvariska värv be-
skrivas som en noggrann och erfaren inventerare som 
gjorde välmotiverade bedömningar i fält. Ekdahls 
norrländska fornminnesuppteckningar är i själva ver-
ket en av de allra viktigaste källorna till kännedomen 
om regionens fornlämningar, inte minst sådana som 
numera har försvunnit. Detta gäller i synnerhet för 
Ångermanlands vidkommande, där tillförlitligheten 
i hans uppgifter – trots det rasande inventerings-
tempot – vid nya analyser har visat sig vara betydligt 
större än man tidigare antagit.�� 1�2� blev Ekdahl 
invald som korresponderande ledamot av Vitterhets- 
akademien.�0

Under åren 1�2�-1�30 genomförde Ekdahl om-
fattande antikvariska resor i Norrland, och kom då 
ofrånkomligen även att uppmärksamma Sankt Olof. 
En sammanfattning av sina undersökningar, presen-
terad för Vitterhetsakademien 1�33, avslutade Ek-
dahl genom att belysa helgonkulten. Det ger en god 
bild av hans analytiska förmåga:

Om St. Olofs färd genom Norrland in i Trondelagen 
torde efter honom nämnda källor lemna någon anled-
ning till upplysning, så mycket mer, som folkberättel-

�� Hjärne 1��� s. 4�; A. Schück 1�43; Gjessing 1�3�.
�� Om Ekdahl, se SBL bd 12 s. ��4 ff; Hallström 1�2�; B. 
Hildebrand 1�4�; Grundberg 1���a s. 1�0 ff; Fransson 2004 
samt Wallander 200�a.
�0 SBL bd 12 s. ��4 ff; Hallström 1�2�; Hjärne 1��� s. �1 f.

sen påstår att han druckit ur dem alla samtligen och 
inga efter honom nämnda källor finnas i Norrland 
utom i Medelpad och Jemtland och det just i den trakt 
af landet der vägen nu går och äfven i samtiden gått 
till Norrige.71

Efter att ha räknat upp några av källorna fortsät-
ter han:

I Norrland och Norrge har denna tro upphört och 
snart utdör väl äfven derstädes berättelsen om deras 
märkvärdighet, men St. Olofs källa i Skåne tyckes ej 
vilja minska sin betydelse i vidskepligt afseende.
 Af anteckningarne om helgonbilderne i Norrland 
finner man att honom varit egnad en allmännare dyr-
kan, än både St. Erik, Henrik och Stefan.72

Ekdahl var en ivrig urkundssamlare och vi får en 
inblick i de speciella politiska förhållandena i Norge 
när han klagar över att danskarnas ämbetsmän redan 
före honom tagit hand om de sista medeltida diplo-
men i de norska bygderna. Några år senare skulle han 
själv hamna i allvarliga kontroverser med norrmännen 
då han blev svensk kommissarie i Kristiania 1�32-33 i 
samband med att Kristian II:s arkiv skulle delas.�3

Under sina forskningsfärder kom han till Stik-
lestad den 22 juli 1�2�. Vi anar en viss besvikelse när 
han i sin reseberättelse beskriver platsen:

2:ne stoder, af hwilka den ena pryder och den andra 
wanpryder platsen der Olof den helige tros ha fallit, 
äro här uppresta. Begge äro af senare tider och äro 
således ej Hist. Upplysande.74

Några dagar senare kom han till Trondheim. I ett 
brev till sin vän riksantikvarien J. G. Liljegren (gö-
ten ”Ingemund den gamle”) ställer han här forskarens 
förhållande till sin samtid – och inte minst Sankt 
Olofs symboliska roll – i blixtbelysning. Brevet, som 
symptomatiskt nog är skrivet i Trondheim den 2� juli 
1�2�, dagen före Olsmäss, inleds på följande sätt:

Wärdaste Broder!
Nu befinner Jag mig i Olofs kungastad, plågad af men-
niskor som under det de bevisa mig en öfverdrifven 
artighet, öfverhopa mig med ändlösa frågor om den 17 
Maj och andra saker, hvilka gifvit dem anledningar 
till missnöje och fruktan för sin frihet. I frihetslust och 
misstänksjuka likna de, om ej öfverträffa sina förfä-
der. – Man blir aldrig qvitt deras eviga politisering; 

�1 ATA, Ekdahls saml II H.
�2 ATA, Ekdahls saml II H.
�3 SBL bd 12 s. ��4 ff; Hjärne 1��� s. �1 f.
�4 Hallström 1�2� s. 12� f.
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man träffar ingen hvarken hög eller låg stor eller liten, 
som icke öfverrumplar en med samma strunt. – Man 
är i samma ställning, som Björn Brettskes stridsman, 
inbjuden på det mest vänskapliga och förbindliga sätt, 
gripes och kastas man emellan dem till lederna skiljas 
och man förlorar andan.75

Den unge svenske fornforskaren fick, som han på 
sitt drastiska sätt skriver, ”i likhet med forntidens 
missdådare fly till domkyrkan”, som han prisar för sin 
skönhet, i hans tycke vida överlägsen både Uppsala- 
och Lundadomen. Den ende person han haft någon 
behållning av var, intressant nog, prästen och stor-
tingsmannen Niels Stockfleth Schultz. Denne hade 
då sedan tretton år tillbaka varit vicepreses i Det 
Kgl. Norske Videnskabers Selskab och blev året där-
på preses i sällskapet.�� Ekdahl ägnade några dagar åt 
att studera sällskapets imponerande samlingar. Men 
Schultz hade också alltsedan 1�14 varit en bestämd 
motståndare till unionen och var, precis som Ekdahl 
skriver, ”k[un]gens störste motståndare på storting-
et” och därmed ”Thröndernes stolthet och ett mål 
för allas beundran”. Men han lät uppenbarligen bli 
att prata politik med Ekdahl, som i sitt brev med akt-
ning återger Schultz kloka ord:

...om vi endog ha forskiællige tænkemaade i det poli-
tiske, saa maa vi vel ej være saa blinde att vi ej indsee 
nyttan av meddelelser i det videnskabelige fag.77

unionsupplösningen

När Trondheim 1��� firade sitt �00-årsjubileum fick 
historikern Henrik Mathiesen äntligen gehör för sin 
länge närda önskan om att återuppliva den gamla Ol-
sokfesten (Olsmäss). Men flaggstriden rasade nu för 
fullt, unionen var i gungning och Oscar II vägrade 
att acceptera den 2� juli som dagen för jubileums-
firandet. Kungen lyckades driva igenom den 1� juli 
istället, vilket dock bara spädde på de inhemska mot-
sättningarna. Olavsfirandet den 2� juli blev därmed 
en enastående nationell manifestation som samlade 
10 000-tals deltagare med Bjørnstjerne Bjørnson i 
huvudrollen. Inför folkmassan som samlats på Ilevol-
len dundrade nationalskalden:

Her har Norges skjæbne ofta været afgjort, her har 
han selv gaaet, kong Olav, røslig og mandig med Nor-
ge i sit sind.78

Skaldens och helgonets makt var stor. Unionen 
upplöstes 1�0�.

�� ATA, Liljegrens saml, brev från Ekdahl 1�2�-0�-2�.
�� Koht 1���.
�� ATA, Liljegrens saml, brev från Ekdahl 1�2�-0�-2�.
�� Danielsen 1��� s. 220.

Vid denna tid blomstrade ungdomsrörelsen som 
en reaktion på de negativa följderna av storsamhället 
och industrialiseringen. Unionsupplösningen 1�0� 
stimulerade den patriotiska nationalkänslan ytterli-
gare och blev en injektion för rörelsen. Mot denna 
bakgrund bildades i Uppsala samma år Norrländska 
Studenters Folkbildningsförening. Redan året därpå 
utkom som vi redan sett det första häftet i en lång 
serie av småskrifter som utgavs av föreningen under 
titeln Norrland.��

Det var alltså i det allra första häftet i denna 
skriftserie som utkom 1�0�, som komministern i 
Multrå socken i Ångermanland och regementspas-
torn vid Västernorrlands regemente Erik Modin pu-
blicerade en artikel om den norrländska Olofskulten. 
Den var tidigare publicerad som följetong i Ny illus-
trerad tidning 1���. Artikeln heter ”Olofsmässan” 
och temat är nog mera medvetet än man kanske först 
anar. I Jämtland skrev samma år Wilhelm Peterson-
Berger sitt nationalromantiska musikdrama Arnljot. 
Tonvikten i artikeln ligger på Härjedalen, där Mo-
din tjänstgjort i närmare tio års tid fram till 1�04. 
Han behandlar här med en rad exempel Olofskultens 
betydelse för Härjedalens både materiella och and-
liga odling. Kopplingen till ungdomsrörelsens syften 
framträder tydligt när författaren avslutar sin inne-
hållsrika lilla skrift på följande sätt:

När pilgrimsfärderna upphörde, hämmades förvisso i 
mer än ett afseende utvecklingen i Härjedalens byg-
der. Detta landskap kom att intaga den isolerade ställ-
ning, det sedan på det hela taget haft, till dess, vid 
midten af nyss förflutna århundrade, en ny folkström 
genom skogsrörelsen leddes ditåt. Men såsom syftet 
med denna var ett annat, så har den ock burit frukt 
därefter – materialismens Sodomsäpple. Matt, om ej 
döende, är hos det yngre släktet andens lyftning till 
tro, till ljus, till glädje och sång i lifvet.

Pilgrimsfärderna voro en ideell insats i Härjedalens 
kultur. När skall en ny lifsström af denna art flyta 
därin och vattna dess andligen förtvinande folklif? Vi 
hoppas, att en sådan skall komma och komma snart, 
att sund ungdomsglädje och helgad kraft åter skall 
gjutas in hos dessa bygders folk och göra det till hvad 
det fordom var, ett gudfruktigt, idogt och hembygds-
älskande släkte – att det skall återfinna sig själft.80

Erik Modin blev året därpå, 1�0�, fil. hedersdok-
tor vid Uppsala universitet.

andra världskriget

Än större förenande roll skulle Sankt Olof komma 
att spela under de ödesdigra krigsåren på 1�40-talet. 

�� Grundberg 1��1 s. � f.; Sundin 1��4 s. 20 f.
�0 Modin 1�0�.
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Redan före krigets utbrott genomförde den norske 
konsthistorikern Harry Fett 1�3� en föreläsnings-
turné i Tyskland där han med kraft betonade natio-
nalhelgonets roll som frihetssybol. Samma år utkom 
hans bok Hellig Olav.�1 I Sverige kom Sankt Olofs be-
tydelse, såsom Evert Baudou har visat i sin biografi 
över arkeologen Gustaf Hallström, inte minst till ut-
tryck i den svenska museimannakårens Norgehäfte 
av tidskriften Fornvännen 1�43. Titelbladet pryds 
av det norska riksvapnet med lejonet och yxan. Den 
svenske riksantikvarien Sigurd Curman skriver i sin 
inledande ”Tillägnan”:

Den nordiska frihetskänslans okuvlighet har under 
dessa svåra år knappast ställts på hårdare prov än i 
vårt broderland Norge.
(---)
 Den dag skall åter komma, då Nordens museimän 
ånyo skola mötas för att med luttrade sinnen, men med 
oförminskad tro på framtiden, fördjupa och förstärka 
icke blott samarbetet för höga gemensamma uppgifter, 
utan också den vänskap och samhörighetskänsla, som 
svetsat oss samman till en verklig brödrakrets. Må den 
dagen komma snart!

 Sankt Olofs dag 1�43

Den symboliska dateringen förstärks ytterli-
gare av att artikeln inleds med en bild av en Sankt 
Olofsskulptur med den laddade framställningen av 
”underliggaren” som triumfatoriskt trampas ner av 
det norska nationalhelgonet. Sankt Olof får här ut-
göra sinnebilden för den historiska och kollegiala 
samhörigheten mellan de nordiska länderna. Som yt-
terligare en gest har författarna lämnat sina honorar 
till den svenska Norgehjälpen. Det är lämpligt nog 
också i detta häfte som Bengt Thordeman (sederme-
ra riksantikvarie) behandlar trofén med Sankt Olofs 
hjälm och sporrar.�2

Som Baudou också har visat var Curman mycket 
engagerad i den nordiska frågan under krigsåren och 
var från starten 1�3� och ända till 1�44 ordförande 
i Samfundet Nordens frihet, ett opinionsorgan, ur-
sprungligen för Finlands kamp, som i hög grad bestod 
av intellektuella.�3 Här kom Curman att samarbeta 
mycket nära med den svenske historiker som ägnat 
störst intresse åt Sankt Olofsforskningen och norr-
ländsk medeltid, professorn i historia Nils Ahnlund. 
Ahnlund var sedan starten vice ordförande i Nordens 
frihet och tog över ordförandeskapet efter Curman 
1�44. Under några år skrev han över sextio ledare 

�1 Lidén 1��4 s. 14�.
�2 Baudou 1���b s. 2�1 f; Curman 1�43; Thordeman 1�43.
�3 Baudou 1���b s. 244 ff.

och andra artiklar i samfundets tidning med samma 
namn – samtidigt som han arbetade på sitt mycket 
stora arbete om Jämtland och Härjedalen.�4

Tidskriften Nordens frihet blev ett viktigt organ för 
frihetskampen och samlade en lång rad framstående 
skribenter. Sällan har väl Sankt Olofs symboliska 
betydelse för norrmännen genom tiderna beskrivits 
starkare än av Fredrik Paasche under rubriken ”Det 
norske kongedömme” den 1� augusti 1�40. Den nor-
ske professorn i litteraturhistoria medverkade flera 
gånger i tidningen under sin mycket aktiva tid som 
landsflyktig i Sverige.�� Den antikvariska forskning-
ens ansvarsfulla roll i situationer som dessa belyses 
också fem månader senare, den 23 januari 1�41, i en 
skarp artikel av medeltidsarkeologen och förste anti-
kvarien vid Statens historiska museum, friherre Carl 
R. af Ugglas. Under den talande rubriken ”Olavs- 
korset – en Quisling-uppfinning” tar han upp det 
ständigt aktuella missbruk av påstådda historiska 
symboler. Nasjonal Samling hade nämligen som sin 
symbol fört fram ett så kallat Olavskors, bland annat 
för ”hirdmännens armbindlar”. Efter att ingående ha 
avfärdat detta som en bluff avslutar af Ugglas sitt 
inlägg på följande sätt:

Vad skulle han väl själv sagt därom, Olav, ”rex per-
petuus Norvegiæ”, evigare på sin stjärna över Norges 
fjäll än alla ”nyordningar” med 2000-årsperspektiv? 
Troligen bara detta: humbug. Kanske hade han också 
tillagt något om okunnighet, förvrängda fakta och 
den tendentiösa historieförfalskning, som synes hänga 
oupplösligt ihop med ett visst slags totalitär propagan-
da.86

Nils Ahnlund tog visserligen inte uttryckligen 
bruk av Sankt Olof för politiska syften i sina his-
toriska arbeten, men Olavsforskningen passade väl 
in i hans ”förförståelse” kring den nordiska saken. 
Hans digra bibliografi innehåller en lång rad artiklar 
som i Erik Modins efterföljd behandlade den norr-
ländska Sankt Olofskulten. Redan 1�1� publicerade 
han ”Sankt Olof och trollet” i Svensk tidskrift, vilken 
fem år senare i utvidgad form även återgavs under 
titeln ”Sankt Olofs seglation”. Han återkom till äm-
net i den stort upplagda första delen av Sundsvalls 
historia 1�21, i artikeln ”S:t Olofs minne i Norrland” 
som publicerades i tre olika sammanhang 1�30, 1�33 
och 1�4�, vidare i artikeln ”Det gamla Medelpad” 
som ingår i STF:s årsbok 1�3�, samt självfallet även 
i Jämtlands och Härjedalens historia som utkom 1�4�. 

�4 ATA, Curmans saml, brev från Ahnlund; KB, J 1�; 
Odelberg 1�4�.
�� Paasche 1�40.
�� af Ugglas 1�41.
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Genom dessa arbeten, som på ett mästerligt sätt och 
med en stilistisk språkkänsla med få motsvarigheter 
sammanställde akademisk forskning med populärve-
tenskap av högsta klass, har han utan tvekan bidragit 
till att intresset för Sankt Olof och pilgrimsväsendet 
hållits vid liv. Nyckeln till Ahnlunds stora intresse 
för detta speciella tema – stormaktstiden var an-
nars hans huvudsakliga forskningsområde – är utan 
tvekan hans uppväxt i en norrländska prästfamilj. 
Intresset för Sankt Olofskulten i Norrland förenade 
hans norrländska och kyrkliga bakgrund och skapade 
ett djupt engagemang för den nordiska saken. Hans 
historiesyn var i många avseenden konservativ och 
han lade stor vikt både vid traditionernas källvärde 
och de enskilda individernas historiska roll. Nils 
Ahnlund blev ledamot av Vitterhetsakademien 1�34 
och av Svenska Akademien 1�41.��

De medeltida Norrlandsstudierna tog sig även 
andra fosterländska uttryck under krigsåren. I års-
skriften Norrlands försvar som utgavs av ”Förening-
en för Norrlands fasta försvar” publicerade således 
konsthistorikern Rune Norberg 1�41, föranledd av de 
aktuella världshändelserna, en studie ”Om andlig be-
redskap i Norrland under senmedeltiden”. Norberg 
menar att norrlänningarna under unionsstriderna 
”deltagit och alltid uppträtt på den rätta, d. v. s. den 
nationella sidan och sålunda visat, att resultatet av 
en eventuell andlig beredskap varit gott”, inte minst 
under Engelbrekts ”befrielsekrig”. I artikeln studeras 
S:t Erik- och S:t Göransbilder i Norrland såsom natio-
nella symboler (i motsats till Olavsbilderna) och den 
arkaiserande stilen i den kyrkliga konsten betraktas 
som ”konstnärlig självbevarelsedrift och reaktion 
mot utländskt ’förtryck’ även på det konstnärliga 
området”. Norberg drar slutsatsen att det funnits en 
”andlig beredskap” och nationell inställning i Norr-
land under senmedeltiden som demonstrerats i den 
kyrkliga konsten.��

Millennieskiftet

Under de senaste åren har vi i det uppblomstrande 
vikingatids- och medeltidsintressets kölvatten upp-
levt en nyvaknad fascination också för Sankt Olof, för 
pilgrimsleder och allt vad därtill hör. Flera ”pilgrims-
projekt” har således startat både i Sverige och Norge, 
vilka syftar till att uppmärksamma pilgrimstanken 
ur olika synvinklar, alltifrån andligt och kulturhisto-
riskt till turistiskt, friluftsmässigt och konstnärligt. 
Även detta måste naturligtvis betraktas i förhållande 
till mer eller mindre tydligt iakttagbara företeelser 
i vår egen samtid, såsom det ökade nordiska samar-

�� Professor Nils Ahnlunds tryckta historiska skrifter (1�3�); 
Odelberg 1�4�; K. Ahnlund 1��� s. 22 ff.
�� Norberg 1�41.

betet i en omvälvande omvärld, internationalisering 
och europeisering, förändringar i förhållandet mel-
lan kyrka och stat, nyandlighet etcetera. I Norge har 
inte minst den nationella satsningen på ”Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter” med uppgift att ”ta vare på 
og formidle den nasjonale kulturarven om Stiklestad 
og Heilag Olav” haft stor betydelse.��

Detta går igen också inom forskningen där Sankt 
Olof återigen har stått i fokus. Flera tvärvetenskap-
liga forskningsprojekt, symposier och publikationer 
har under de senaste åren berört Sankt Olofs roll för 
religionsskiftet, pilgrimsväsendet, kyrkobyggandet, 
konsthistorien, källkulten med mera.�0 Detta sam-
manfaller också tydligt med den politiska viljan att 
lyfta fram de mittnordiska relationerna. Med anled-
ning av Trondheims 1000-årsjubileum utgavs också 
det magnifika sexbandsverket Trondheims historie 
��7-1��7, vars första del som en självklarhet bär titeln 
”Hellig Olavs by”.�1 När så boken Helgonet i Nidaros. 
Olavskult och kristnande i Norden, innehållande före-
drag från de mittnordiska arkivdagarna i Östersund 

�� Hallgren 1���.
�0 Se exv. Wahlberg 1���; Brink 1���; Supphellen 1���; 
Olofsson et al. 1���; Mjöberg 1���; Bringéus 1���; A. Lidén 
1���.
�1 Authén-Blom 1���.

Figur 73. Sankt Olof var den självklara huvudpersonen i den bok 
som vid Trondheims 1000-årsjubileum 1��7 överlämnades som 
gåva till staden från Mittnordenkommittén, Landsarkivet i Öst-
ersund och Svenska Riksarkivet. Den är ett av många exempel på 
de senaste årens nyväckta intresse för mittnordiskt samarbete där 
Sankt Olof stått i fokus.
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1���, i september 1��� överlämnades som en jubi-
leumsgåva till staden Trondheim från Mittnorden-
kommittén, Landsarkivet i Östersund och Svenska 
Riksarkivet, kunde den presenteras som ett av många 
konkreta resultat av det mittnordiska samarbete 
som har präglat de senaste åren (fig. �3). Historiker, 
språkvetare, konsthistoriker och arkeologer har här 
samlats kring det tema som mer än något annat be-
lyser ”vårt gemensamma nordiska förflutna och vårt 
nordiska arv”.�2

Här sluter sig cirkeln. När det nya museet på Er-
kebispegården i Trondheim invigdes som en del i ju-
bileumsfirandet 1��� var en av huvudattraktionerna 
de återbördade Sankt Olofstroféerna som svenskarna 
så skymfligen erövrat vid sitt infall i Trøndelag 1��4. 
Sankt Olof har onekligen alltjämt en både symbolisk 
och politisk roll att spela i de mittnordiska relatio-
nernas och Norrlandsforskningens tjänst. Det stora 
intresset för de arkeologiska undersökningarna i 
Sankt Olofshamn i Selånger har knappast varit en 
tillfällighet.

14.2 KunGsGårdar och MEdELtids-
BorGar i norr – En Myt BLir tiLL

I Västernorrlands Allehanda publicerades 1��4 en 
artikelserie som under rubriken ”Krig i Ångerman-
land och ångermanländingar i krig” skildrar en dra-
matisk del av Ådalens historia.�3 Upphovsman var 
ingen mindre än författaren och konstnären Pelle 
Molin, som här med sin karakteristiska prosa visar 
prov på sin litterära förmåga. Liksom så många an-
dra har också han fascinerats av berättelserna om det 
medeltida fästet Styresholm, om den driftiga Märta 
i Hola och om frihetshjälten Erik Puke. Men när han 
dramatiserade händelserna i området under 1300-
talet berörde han också byn Kungsgården i Bjärtrå 
socken, på andra sidan Ångermanälven, ett stycke 
nedströms Styresholm. Han gjorde det dessutom på 
ett sätt som antyder att platsens historia var välkänd 
för ortsbefolkningen:

Kungsgården var ej längre säte för Norrlands öfver-
konung.
 Hans majestät Geiröder hade längesedan multnat 
och var en myt. Hans ladugård Herrestad (Jeresta) 
och hans fäbodställe Stafre hade andra och mindre 
mäktiga egare. Maktens tyngdpunkt hade till och med 
passerat Upsala och var nu i Stockholm, den nya sta-
den.
 Kustsocknarna och ådalarna voro till stora sträck-
or odlade. Det var strax före Kalmar union.�4

�2 Rumar 1���.
�3 Detta avsnitt har i en något omarbetad version tidigare 
publicerats i Grundberg 1���c resp. 200�c s. 4�0 ff.
�4 Molin 1��4 s. 24� ff.

När Pelle Molin kopplade samman Kungsgården 
med ”Norrlands öfverkonung” och ”hans majestät 
Geiröder” var han ingalunda den förste som satte 
dessa berättelser på pränt, och inte den siste heller 
för den delen. Ännu idag vet man i bygden berätta 
dessa ”folktraditioner”, som man menar vittnar om 
kungsgårdens urgamla hävder. Hur dessa traditioner 
har vuxit fram är en lång och intressant historia som 
dessutom är viktig att känna till för att rätt kunna 
tolka de uppgifter som figurerar kring Kungsgården.

Geiröders kungaborg

Att namnet Kungsgården vittnar om en betydelsefull 
plats har man länge varit medveten om. Anledningen 
till detta är märkligt nog – utan att platsen någon-
sin omnämns i dessa källor – de isländska sagorna, 
som under 1�00- och 1�00-talen fick ett avgörande 
inflytande på historieuppfattningen i Norden. Den 
isländska litteraturen – vars värde i synnerhet hade 
uppmärksammats av Johannes Bureus – betraktades 
vid denna tid som viktiga och sanningsenliga histo-
riska källor vilka pockade på sin uttolkning. Höjd-
punkten nåddes genom Olof Rudbeck d.ä. som med 
sin enorma beläsenhet och förunderliga slutlednings-
förmåga slog omvärlden med häpnad med den beröm-
da Atlantica. Men i Rudbecks fotspår följde också en 
av de tidigaste akademiska avhandlingarna om Ång-
ermanland, De Facie Angermanniæ antiqua et nova 
(”Om det forna och nuvarande Ångermanland”), vars 
första del utkom 1�2�. I denna slog den blivande kyr-
koherden i Västeråkers socken i Uppland, Jonas Nor-
lin, i sann rudbeckiansk anda fast att Ångermanland 
är identiskt med sagornas ”Jotunheim” eller ”Getta-
hem” – jättarnas mytiska hemland. Identifikationen 
var dock inte Norlins egen bedrift, utan hade redan 
några år tidigare gjorts av hans lärofader, den märkli-
ge translatorn (översättaren av isländska källskrifter) 
vid Antikvitetsarkivet och den stridbare rudbeckia-
nen Eric Julius Biörner. Denne hade i sin avhandling 
De Svedia boreali från år 1�1� börjat använda de ku-
riösa fornaldarsagorna som historiska källor. Liksom 
hos Rudbeck utgjorde namnlikheten mellan sagornas 
platser och ännu existerande ortnamn en viktig ”his-
torisk metod” för dessa forskare.��

I nära anslutning till Biörners arbeten lyckades 
således Norlin, med stöd av de fantastiska berättel-
serna om Torsten Bäar-Magnus och Samson den fa-
gre, i detalj utreda Ångermanlands ärorika förflutna 
och ”bevisa” att den norrländske överkonungen hade 
sin hemvist i landskapet. Efter diverse överväganden 
kom han fram till att själva kungaborgen inte kunde 
ha legat någon annanstans än i Bjärtrå socken och den 

�� Norlin 1�2�; Biörner 1�1�.
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natursköna byn som ju de facto ännu hette Kungs-
gården! Här bodde alltså, menade Norlin, självaste 
kungen av Jotunheim, den mäktige jätten Geiröder. 
Namnet Bjärtrå, ”Biarmtråd”, syftar enligt Norlin på 
Bjarmalands gränstrakter, medan namnet på grann-
socknen Gudmundrå markerar gränsen för jätten 
Gudmunds av Gläsisvall, Geiröders broders, rike. ��

I denna den götiska forntidsmytens anda fortsät-
ter, som ångermanlänningen Elof Ehnmark har visat, 
Biörners och Norlins konstruerade och fantasifulla 
slutledningar om Norrlands och Ångermanlands 
forntid. Kontrasten är stor mot den av Erik Mickels-
son Ström redan 1�0� utgivna, avsevärt innehålls-
rikare och redigare avhandling De Angermannia 
exercitium academicum. För att förstå hur denna 
kantring var möjlig är det nödvändigt att känna till 
personernas bakgrund. Liksom Ström var både Biör-
ner och Norlin själva norrlänningar. Medelpadingen 
Biörner tillhörde den ovan nämnda inflytelserika 
häradshövdingesläkten Teet med dess omvittnat his-
toriska och antikvariska intresse, och hade genom 
släktförbindelser nära kontakter med den ryktbare 
Olof Rudbeck. Befallningsmannen Ivar Mårtensson 
Teet som bodde på Kungsgården i Bjärtrå på 1�40-
talet var Biörners morfars farbror och Eric Teet som 
genomförde arkeologiska utgrävningar i Medelpad 
på 1��0-talet var hans morfar. Norlins namn röjer 
dennes ursprung från Nora socken i Ångermanland 
där fadern var välbeställd bonde. Deras avhandlingar 
kom dessutom till i det tidiga 1�00-talets studie-
miljö i Uppsala, där de norrländska studenterna i 
Rudbecks och Olof Bromans anda inte sällan stude-
rade sina hembygders glansfulla hävder. Vi kan alltså 
mycket exakt knyta de norrländska ”myterna” både 
till person (två norrlänningar), tid (1�00-talets bör-
jan) och rum (Uppsala universitet).��

Med deras trångsynta historiesyn och bristande 
vetenskapliga metod betraktades dock Biörner, Nor-
lin och deras gelikar redan som passé inom frihetsti-
dens upplysta och rationellt inriktade vetenskapliga 
kretsar – med ett lysande undantag; riksrådet Gus-
taf Bonde. Den framstående men gåtfulle Bonde fun-
gerade som både moraliskt stöd och mecenat för sina 
bägge yngre själsfränder. Vid sin prästvigning året 
efter disputationen 1�2� blev Norlin anställd som 
huspräst hos greven. Efter utgivandet av den andra 
delen av sitt ångermanländska arbete 1�31 upphörde 
emellertid Norlins – av skrifterna att döma inte sär-
skilt självständiga eller djuplodande – insatser för 
den historiska vetenskapen. Av intresse är möjligen 
att han på sin ålders höst, 1��0, meddelade att han i 

�� Ehnmark 1�3�. Elof Ehnmark (1���-1���), som sedermera 
blev chef för Radiotjänst, var son till kyrkoherden i Torsåker Isac 
Ehnmark.
�� Ström 1�0� (översatt från latin av Erik Modin).

sitt prästerliga värv låtit bortspränga åtskilliga ”elf-
qvarnar” (d.v.s. skålgropar) inom pastoratet, vilket av 
konsistoriet betraktades som synnerligen föredöm-
ligt och efterföljansvärt. Den långt betydelsefullare 
Biörner, som under större delen av sitt liv var verk-
sam vid Antikvitetsarkivet, blev dock med tiden illa 
hånad inom etablissemanget, särskilt av sin slagkraf-
tige antagonist Olof von Dalin. Inte desto mindre 
var Biörner en av de mest produktiva och ambitiösa 
yrkesmännen under flera decennier, och utan tvekan 
väckte hans skrifter – i synnerhet den omfångsrika 
Nordiska kämpadater från 1�3� – avsevärd uppmärk-
samhet.��

Det är svårt att veta vilken genomslagskraft de 
lärda tolkningarna egentligen fick hos gemene man i 
den ångermanländska hembygden. Att de Norrlands-
födda författarna bevisligen hade åtskilliga kontakter 
med inflytelserika släktingar och vänner – Biörner 
vistades i långa perioder hemma i Norrland – inne-
bar dock säkerligen att deras tankar hade betydligt 
större inverkan än vad man i förstone kan tro av de 
latinska titlarna på deras akademiska arbeten. Efter 
många motgångar i Stockholm fick Biörner faktiskt 
på egen begäran år 1�4� rekommendation till en lä-
rarbefattning i antikviteterna vid Härnösands gym-
nasium där han närmare femtio år tidigare hade fått 
sin första skolning. Det är osäkert om han någonsin 
hann påbörja tjänsten före sin död året därpå.

”...en curieux norrländning, eller en better 
antiquarius...”

Att rudbeckianernas tolkningar under lång tid åt-
minstone i vissa avseenden togs på fullt allvar även 
i lärda och inflytelserika kretsar framgår av den vis-
serligen utpräglat konservative Linköpingsbiskopen 
Andreas Rhyzelius år 1�44 utgivna Sviogothia munita, 
en historik över landets borgar, slott och kungsgår-
dar. Om ”Biarmtrå” skriver han: 

Uti the äldsta tider, och långt förrän Christendomen 
blefwet införd i Norden, hafwer här warit ett Säte för 
thessa Norrländers konungar. Hwilket bestyrkes icke 
allenast af en hos Lands-Folket therom ännu behållen 
tradition; utan är jemwäl sielfwa namnet qwart, at 
gården heter Kongsgården än i thenna dag. Så wil 
ock belägenheten något bidraga til sannolikhetens 
understöd, at thenne kongsgård warit liggiandes på 
en förtreffeliga angenäm och beqwämlig plats, ther 
Ångerman-åen löper förbi, skyndandes at störta sig 
i hafwet.��

�� SBL bd 4 s. 4�� ff; Schück 1�32-44 del IV; Lindroth 1��� 
del III s. �44 ff; Grundberg 2000b.
�� Rhyzelius 1�44 s. 1� f.
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Intressant nog stödjer författaren sin utsaga både 
på den folkliga traditionens och ortnamnens vittnes-
börd. Han finner för troligt att sockennamnets förled 
syftar på att de gåtfulla bjarmerna ursprungligen bott 
i området, ”men hwad Trå monde hafwa betydt (---) 
thet motte en curieux Norrländning, eller en better 
Antiquarius, än jag finner mig wara, utreda”.100

Även i Erik Tunelds vitt spridda geografiska be-
skrivning över Sverige, som utkom i ett flertal uppla-
gor under 1�00-talet, beskrivs kungsgården i Bjärtrå 
med direkt hänvisning till Jonas Norlin. I 1�41 års 
och flera av de följande decenniernas upplagor berät-
tas följande:

GEIRÖDERS-Gård, Lat. Geiravdergardia, har for-
dom warit en ansenlig Kongsgård, therest Norrlän-
dernas Öfwer Konung haft sitt Konunga-Säte: och 
bekommit namn, af kong GEIRAUDER. Menes hafwa 
warit belägen på then mycket liufliga orten, i Biarm-
trå Sokn, bredewid Ångerman-Ån, som ock ännu 
kallas Kongs-gård.101

Hur svårt det är att helt bryta med äldre upp-
fattningar framgår också, som Ehnmark har visat, av 
att till och med den vittre och i övrigt saklige Olof 
von Dalin i första delen av sin Svea Rikes Historia 
från 1�4� hänvisar till Norlin i fråga om de forntida 
kungasätena i Ångermanland. I den källkritiske och 
nyktre Lundahistorikern Sven Lagerbrings uppmärk-
sammade och metodiskt viktiga Swea Rikes Historia 
från 1��� ifrågasätts dock de mest fantastiska upp-
gifterna i fornaldarsagorna, även om också denna 
framställning om forntiden till största delen bygger 
på de isländska källorna. Om Ångermanland skriver 
han, med tydlig hänsyftning på Biörners och Norlins 
arbeten, att ”Det som annars talas om Angerman-
lands fordna Konungar, är många twifwelsmål un-
derkastadt”.102

Inte desto mindre fick de rudbeckianska utsagorna 
ganska snart starkt fotfäste ute i bygderna, om än för-
medlade av präster och ämbetsmän som tagit del av 
de lärda skrifterna. Topografen Abraham Hülphers 
uppgifter i sin beskrivning över Ångermanland 1��0 
om Geiröders koppling till Kungsgården i Bjärtrå, 
som uppenbarligen har sitt ursprung i Norlins och 
Biörners konstruktioner, har således meddelats av 
lantmätaren Joan Thandbergson, som själv var bosatt 
i trakten. Under rubriken Kungsgården lämnar här 
Hülphers kompletterande detaljer på det gamla te-
mat: 

100 Rhyzelius 1�44 s. 1� f.
101 Tuneld 1�41 s. 2�4.
102 Lagerbring 1��� s. 30�.

Här skal fordom Norrlands Öfwer-konung Geiröder 
haft sitt säte, då Jeresta by med namn af Herrestad 
warit Ladugård, hwarunder Stafre ock lydt, som fä-
bodställe.103

Abraham Hülphers var en förmögen direktör 
och riksdagsman i Västerås som i Linnés anda reste 
och samlade in allehanda information i Norrland 
på 1��0-talet. Materialet kompletterades genom en 
omfattande korrespondens med ortens ståndsperso-
ner. Trots att det egentliga historieintresset nu hade 
gått ur tiden i de lärda kretsarna till förmån för en 
mer rationell och naturvetenskaplig inriktning, fick 
de historiskt-topografiska delarna i Hülphers ar-
bete stor betydelse för spridandet av de historiska 
föreställningarna. De återkommer nämligen i tydligt 
igenkännbar form i flera reseskildringar och topogra-
fiska beskrivningar under hela 1�00-talet, med höjd-
punkten i Pelle Molins artikel 1��4.104

Den som kanske snabbast fångade upp Hülphers 
uppgifter var Erik Tuneld, som i den sjätte upplagan 
av sin geografiska beskrivning av Sverige 1��2 föränd-
rat sin skildring av kungsgården till följande:

BJÄRTRÅ forna Kongsgård, i Bjärtrå Socken, hvar-
efter några lemningar synas, har fordom varit Norr-
lands Öfuer-Konungen Geiröders Säte, då Jerresta By, 
med namn af Herrestad, varit Ladugård därunder. 
Denna gamle Kongsgård är längesedan förvandlad til 
en Krono-Skatte By.105

I ”folktraditionen” har emellertid uppgiften om 
Geiröder även kommit att omfatta jättens gravplats, 
vilken utpekas till ett gravröse på ön Gersholmen i 
Ångermanälven som går under namnet Kungshögen. 
Geiröders broder Gudmund och hans ätt skall dä-
remot – det berättar redan Hülphers – ha gravlagts 
i två högar i byn Jäppling i Ullånger socken. Detta 
trots att Olof Rudbeck i den tredje delen av sin 
voluminösa Atlantica redan 1��4 slagit fast att Gud-
mund och hans söner vilade i ”3 höga Begrafningz-
Högar” i Gudmundrå, varmed han måhända avsåg 
de ännu kvarliggande storhögarna i Frånö. Med 
Hülphers uppgifter som grund anmärker även musei-
mannen Theodor Hellman i en tidningsartikel 1�34 
”att enligt en gammal sägen en av fylkeskonungarna 
på Kungsgården, en konung Gudmund, ligger begra-
ven i den stora gravhögen i Jäpplings by, Ullånger.10� 

103 Hülphers 1��0 s. 103.
104 Om Hülphers, se SBL bd 1� s. �3� ff; Berg 1���.
10� Tuneld 1��2 s. 13�.
10� Hülphers 1��0 s. 11�; Rudbeck 1�3� s. 41�, 442, �2�; T. 
Hellman 1�34.
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Med Erik Tunelds Geographie i ränseln så genom-
förde den då blott nittonårige Artur Hazelius, vilken 
sedermera skulle skapa Skansen och Nordiska mu-
seet, en resa genom sin moders hemlandskap Ånger-
manland under sommaren 1��2. Han lät sig dock inte 
imponeras av Geiröders forna kungasäte:

Den s. k. Kungsgården i Bjertrå framställde sig icke 
såsom någon kungsgård, och var det icke heller. 107

Under sensommaren 1��4 företog kung Oscar II 
och kronprins Gustaf Adolf en två dagar lång resa 
längs Ångermanälven och Indalsälven. I den ambiti-
ösa Turistskrift som trycktes för ändamålet upplystes 
kungligheterna, som färdades med ångbåten ”Ström-
karlen”, om att Kungsgården som de passerade fått 
sitt namn ”efter en forntida Norrlands öfverkonung 
Geiröder”.10�

Intressant nog lever den rudbeckianska skapelsen 
om Geiröders hemort kvar i bygden än idag. Stor 
betydelse fick sannolikt den ovan citerade litterära 
skildring som Pelle Molin gav i sin artikelserie i Väs-
ternorrlands Allehanda just sommaren 1��4, blott 
två år före sin alltför tidiga död. Artikelserien, som 
bar titeln ”Krig i Ångermanland och ångermanlän-
dingar i krig”, fick stor spridning när den 1�1� åter-
gavs i lättillgänglig form i en ”efterskörd” av Molins 
litterära produktion. Molin har uppenbarligen häm-
tat sina uppgifter från Hülphers eller Tuneld. Så 
spreds ”folktraditionen” vidare i litterär form.10�

En lika viktig person för berättelsernas fortlevnad 
var utan tvekan den märklige hembygdskännaren, 
fornsakssamlaren och bysmeden Per Edholm i byn 
Bålsjö i Bjärtrå. Genom sina årliga insamlingsresor 
för Historiska museets och Nordiska museets räk-
ning allt sedan 1��0-talet var Edholm välkänd runt 
om i landskapet. På tal om den yngre järnåldern i 
Ångermanland skriver han 1�02 i sin enda tryckta 
artikel (bortsett från en lång rad tidningsnotiser): 

Under detta tidsskede bodde norrländernas öfverko-
nung å Geiravders gård (nuvarande Kungsgården i 
Bjärtrå socken).110

I samma artikel omnämner Edholm också ”Kutula 
äng” vid Kungsgården som platsen för de medeltida 
landstingen i Ångermanland. Uppgifterna om Geirö-
der och dennes koppling till Kungsgården i Bjärtrå 
återges dessutom i Edholms efterlämnade samlingar 
som sammanställdes och publicerades 1��2 av kan-

10� NM, Hazelius arkiv F1B:1 s. 41; jfr Modin 1�4� s. 24.
10� Peterson 1��4 s. 40.
10� Molin 1�1� s. 10� ff.
110 Edholm 1�02 s. 10.

torn och folkskolläraren Olof Häggström under ti-
teln Bjärtrå socken. Saga och sanning.111

Kungsgården och Kutuby

Trots att rudbeckianen Jonas Norlin återger Hälsinge- 
lagens uppgifter om de norrländska kungsgårdarna, 
har han inte använt Kutubynamnet som ett särskilt 
argument för att förlägga sin tänkta kungaborg till 
Kungsgården. Hülphers nämner överhuvudtaget inte 
Kutuby vid namn och har således inte heller refere-
rat lagens uppgifter. Någon uppenbar koppling mel-
lan just Kutuby och byn Kungsgården i Bjärtrå tycks 
med andra ord inte ha varit känd vid denna tid.

På 1��0-talet ansåg sig ångermanlänningen och 
läroverksadjunkten i Stockholm Johan Nordlander 
ha funnit lösningen på problemet. Under åren 1�00-
1�01 hade nämligen Johannes Bureus företagit en 
flera månader lång resa i Norrland, varvid han gjort 
en rad antikvariskt intressanta uppteckningar i sin 
berömda anteckningsbok ”Sumlen”. Merparten av 
dessa anteckningar publicerades 1���, och Nordlan-
der som baserade sina arbeten på minutiösa studier 
av historiska, etnologiska och språkliga källor note-
rade en intressant notis bland diverse uppteckningar 
om märkliga berg och stenar: 

är een steen som en kyrkja vidh konungz gården i Biär- 
trå ther är dörr på och rum innan til [som?] til en karl. 
på Kutula ägorna. 112

Dessa ”Kutula ägorna” vid Kungsgården i Bjärtrå 
måste, menade Nordlander i sina Norrländska sam-
lingar 1���, vara identiska med Hälsingelagens Kutu-
by och 1314 års Kuta. Uppgifterna om jätten Geirö-
der lyser här fullständigt med sin frånvaro. 

1�0� publicerade så Nordlander den artikel om 
Kungsgården som tillsammans med Erik Modins om 
”Olofsmässan” utgör det första numret i den av Nord-
lander redigerade skriftserien Norrland. Skriften gavs 
som vi sett ut av nygrundade Norrländska Studenters 
Folkbildningsförening, som i ungdomsrörelsens anda 
hade norrländsk hembygdskunskap som främsta mål, 
och fick därigenom stor genomslagskraft. Även senare 
har Nordlander hävdat sin ståndpunkt att Bjärtrå är 
platsen för den medeltida kungsgården, och då även 
funnit stöd i de två välbyggda välvda stenkällare som 
finns kvar inom gårdstomten på Kungsgården.113

Att Ångermanlands medeltida kungsgård verkli-
gen låg i Bjärtrå har sedan Nordlanders fynd bland 
Bureus anteckningar i närmare hundra år betraktats 
som en närmast axiomatisk och oantastlig sanning. 

111 Häggström 1��2 s. 42 f.
112 KB, Fa 12, p �1�r; jfr Bureus 1��� s. 44.
113 Nordlander 1��� s. 1�1, 1�0�, 1�24 s. 2� f.
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Per Edholm var exempelvis inte sen att fånga upp 
Nordlanders rön och uppgav redan 1�02 i sin artikel 
att landstingen i Ångermanland avhölls ”vid Kutula 
äng, som skall hafva varit belägen vid Kungsgården 
i Bjärtrå”.114

Bureus uppgift om den märkliga stenen på ”Ku-
tula ägorna” i Kungsgården har också den fortsatt 
att fascinera. Den har kopplats samman med den så 
kallade ”Tingsstenen” eller ”Tingshällan” i Kungsgår-
dens by och har antagits vara den plats där tingsför-
handlingarna hölls, men denna behöver självfallet 
inte ha medeltida ursprung. Oenighet om vad som 
egentligen var den ”rätta” tingsstenen ledde till en in-
fekterad debatt mellan några ortsbor i flera nummer 
av Härnösands-Posten 1�34, med anledning av att en 
stenhäll i byn blivit bortsprängd tretton år tidigare. 
Att ting ännu långt fram i tiden brukade hållas vid 
Kungsgården berättade också Abraham Hülphers 
1��0, vilket dock föranledde en kommentar från Nils 
Johan Ekdahl femtio år senare: ”Det af Hülfers omta-
lade tingsstället finns ej; de siste stenarne deraf bort-
fördes för mer än 20 år sedan.” Kanske diskussionen 
om ”Tingsstenen” skall sättas i samband med dessa 
”stenarne”?11�

I samband med Styresholmsprojektets studier av 
Ångermanlands medeltida centralbygd under 1��0- 
och 1��0-talen aktualiserades Kutubydiskussionen 
igen. Ur en rad synpunkter ifrågasattes Kungsgår-
dens och Bjärtrås betydelse i förhållande till Tors-
åkers- och Styrnäsbygden. Efter att traditionerna om 
Bjärtrå fäste i Kungsgårdsmyren uppmärksammats 
i sammanhanget har dock denna plats på nytt stått 
i centrum för en intensiv diskussion om var landets 
nordligaste medeltida kungsgård Kutuby var belä-
gen. ”Folktraditionerna” om jätten Geiröders kopp-
ling till byn Kungsgården i Bjärtrå – skapade av det 
tidiga 1�00-talets antikvarier – visade sig emellertid 
vara seglivade och har återigen figurerat i diskussio-
nen hos en del lokalhistoriska forskare som vill för-
lägga den gamla kungsgården till åter andra platser 
i Bjärtrå.

14.3 ”foLKLiGa fornLäMninGar” och 
historiEsKrivninG

Undersökningarna av historieskrivningen kring Sankt 
Olofskulten i Norrland och Kungsgården i Ånger-
manland har gett olika prov på samspelet mellan 
forskning, politik och samhällsutvecklingen i stort. 
De har också vittnat om hur uppfattningar om his-
torien har kommit till och förts vidare. Att fornläm-
ningar kan spela en mycket konkret roll i samtiden 

114 Edholm 1�02 s. 12.
11� Häggström 1��2 s. ��, 130; ATA, Bjärtrå sn; Hallström 
1�2� s. 13�.

har också uppmärksammats allt oftare under senare 
år inom den arkeologiska forskningen, såväl i Sverige 
som internationellt. Ett utslag av detta är antologin 
Archaeology and folklore från 1���, med studier från 
olika världsdelar. I Sverige har ämnet behandlats av 
arkeologerna Mats Burström, Björn Winberg och To-
run Zachrisson i boken Fornlämningar och folkminnen 
(1���).11� I denna framhålls att de föreställningar 
människor har haft och har om fornlämningar – det 
som kallas för lämningarnas immateriella kulturvär-
de – är lika viktiga som deras ursprungliga funktion 
som exempelvis gravar eller bostäder. De ”kultur-
minnesvårdande myndigheterna”, menar man, måste 
därför i större omfattning än tidigare fånga upp den 
”folkliga” synen på fornlämningarna.

Att dessa så kallade folkliga föreställningar i sin 
tur i hög grad är påverkade av historikers och lärda 
personers forskning och spekulationer är däremot 
mindre uppmärksammat, men framgår tydligt som 
vi inte minst har sett i fallen med Sankt Olofskulten 
i Norrland och Kungsgården i Bjärtrå om berättel-
serna granskas närmare. Jonas Norlins slutsatser om 
jätten Geiröders koppling till kungsgården i Bjärtrå, 
som sedermera återberättats som en ”folktradition”, 
är ett typexempel på detta. Inom tysk forskning har 
man använt begreppet ”folklorism” för denna typ av 
stoff med ursprung i skriftliga källor som senare förts 
vidare i muntlig form.11� Allmänhetens och forskar-
nas historiesyn skapas och förändras således under 
ömsesidig påverkan. Vad som egentligen menas med 
”folkligt” kan med andra ord diskuteras. 

Att akademikernas forskningsresultat dessutom 
är djupt präglade av politiska, ekonomiska och socia-
la förhållanden i det samtida samhället och inte säl-
lan utnyttjas i specifika syften kan visas med otaliga 
exempel. Såtillvida spelar fornlämningarna och forn-
tiden en högst väsentlig roll i den samtida samhälls-
utvecklingen, på både gott och ont. Arkeologer och 
andra forskare har därför ett stort ansvar för vilken 
bild av historien som förmedlas. En medvetenhet om 
de historiska kunskapernas relation till samtiden är 
en förutsättning för detta.

Vilken roll både enskilda individer och samhället 
i stort kan spela för den antikvariska synen på forn-
lämningar kan också åskådliggöras med förhållnings-
sättet till skålgropar eller ”älvkvarnar” och i synen på 
lämningarna efter den medeltida källkulten. Förfat-
taren har i annat sammanhang visat hur mötet mellan 
upplysningstidens vetenskapliga rationalism och den 
lutherska ortodoxin konkretiserades i några sådana 
uppländska och västmanländska fornlämningsmil-

11� Burström, Winberg & Zachrisson 1���.
11� Gazin-Schzartz & Holtorf 1���b s. 12.
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jöer under 1�00-talet.11� I dessa fall var det personer 
med uttalade antikvariska intressen som utplånade 
spåren efter det gamla kultbruket för att förhindra 
folklig vidskepelse och vantro. Det var i själva verket 
den tidigare nämnde ångermanländske prästen Jonas 
Norlin som under sin tid som kyrkoherde i Väster-
åkers socken i Uppland omkring 1��0 låtit spränga 
bort ett antal älvkvarnar som begagnades av perso-
ner i pastoratet. Dessutom uppmärksammade han 
konsistoriet i Uppsala på den vidskepliga tron kring 
Svinnegarns offerkälla som givit sig tillkänna bland 
hans församlingsbor. Men Norlin var inte ensam om 
att ha sprängt bort älvkvarnar, det hade antikvariskt 
intresserade präster gjort även före honom.

Överhetens intresse under 1�00-talet för den 
folkliga kulten av älvkvarnar och offerkällor var just 
så dubbelbottnad. Grunden till detta var att de anti-
kvariskt verksamma personerna på samma gång ofta 
antingen själva var präster eller uppfostrade i en 
starkt religiös miljö. De lärda miljöerna var i mångt 
och mycket också kyrkliga miljöer, så var fallet ännu 
när prosten Afzelius vid 1�00-talets mitt i sina Sago-
Häfder förfasade sig över det syndiga missbruket. En 
parallell kan här dras till polyhistorn Olof Rudbeck 
d.ä:s uppgift från 1��0-talet när han i sin Atlantica 
berättar att hans far, biskopen Johannes Rudbeck, 
låtit bortforsla och gräva ner en runsten som stått 
i närheten av domkyrkan i Västerås. Anledningen 
var att vidskepelse fått fattigt folk att nattetid svepa 
sina kläder om runstenen i syfte att vinna kraft, mod 
och hälsa från den krigare som stenen troddes vara 
uppförd över.11� Det historiska intresset och rädslan 
för vidskepelse gick i dessa fall helt enkelt inte ihop. 
Orsaken var naturligtvis att fornlämningarna – vare 
sig det var katolska offerkällor, ”hedniska” älvkvarnar 
eller till och med runstenar – fortfarande var i aktivt 
bruk och därmed i högsta grad ”folkliga”.

Skålgropar och offerkällor hotas inte av förstörelse 
av samma anledning i dagens sekulariserade sam-
hälle, när gamla källor och älvkvarnsstenar till och 
med har fått en renässans. I många fall – såsom tu-
ristvandringar mellan pilgrimskällor och ”offrande” i 
önskebrunnar – är det ett återupplivande av gamla 
sedvänjor utan djupare rituell innebörd. I likhet med 
studierna av Sankt Olofskulten och de norrländska 
kungsgårdarna visar fallet med älvkvarnarna och of-
ferkällorna såväl att forskning aldrig kan vara objek-
tiv och neutral i förhållande till sin samtid, som att 
det samtida samhället och forskningstraditionerna 
är uppbyggda av enskilda personer med ansvar för 
sina handlingar och val.

11� Grundberg 2000b.
11� S. B. F. Jansson 1��4 s. 23.

15. hEmbygdsforskArnA

Även om flera av de medeltida centralplatserna i 
Ångermanland och Medelpad som studeras i denna 
avhandling varit kända genom sägner och ortnamn 
under lång tid, så uppmärksammades de av den ar-
keologiska forskningen huvudsakligen under första 
hälften av 1�00-talet. Orsaken till detta skall under-
sökas närmare i detta kapitel.

Bakgrunden finner vi under årtiondena kring se-
kelskiftet 1�00 då intresset för utforskning av den 
egna bygden växte på bred front i olika delar av 
landet. Utvecklingen sammanföll med tidens stora 
samhällsförändringar som på bara någon generation 
förvandlade Sverige från ett utpräglat jordbruksland 
till ett industrisamhälle med nya sociala, ekonomis-
ka och kulturella förutsättningar. De snabba föränd-
ringarna blev inte minst kännbara i de norrländska 
sågverksdistrikten i Ångermanland och Medelpad.

I studiet av den norrländska medeltiden intar ett 
antal forskare och kulturpersonligheter – nästan 
undantagslöst män – med rötter i detta samhälle en 
central roll. Dessa personers bakgrund, förutsätt-
ningar och drivkrafter är viktiga för förståelsen av 
hur kunskapen och uppfattningarna om medeltiden i 
regionen har vuxit fram och utvecklats. Småskriften 
Norrland från 1�0� som innehöll Erik Modins och 
Johan Nordlanders artiklar om Olofsmässan och om 
Kungsgården i Ångermanland – och den ovan redovi-
sade forskningstraditionen kring dessa teman – visar 
betydelsen av att sätta in forskningen och forskarna 
i sitt sammanhang.

Genom att studera den norrländska hembygds-
forskningens utveckling ur ett idé- och vetenskaps-
historiskt perspektiv med en biografisk metod skall 
jag undersöka hur och i vilka sammanhang kunska-
perna om de medeltida centralplatserna och om 
norrländsk kulturhistoria i allmänhet kommit till. 
Utgångspunkten tas i de personer som jag anser ha 
betytt mest för utforskningen av och intresset för de 
aktuella platserna. Vad låg bakom deras engagemang, 
från vilka miljöer fick de inspiration och hur förvär-
vade de sin kunskap inom hembygdsforskningen? För 
att svara på detta krävs en relativt ingående redogö-
relse för enskilda personers bakgrund och miljö. Jag 
menar dock att detta är helt nödvändigt för att förstå 
hur det kommer sig att vi har den kunskap vi har idag 
om historien och de olika kulturmiljöerna. Det kan 
också bidra till att ge perspektiv på den forskning 
som bedrivs idag och nutida förhållningssätt till kul-
turarvet.

Innan vi går in på de hembygdsforskare som skulle 
få direkt betydelse för att de aktuella centralplat-
serna uppmärksammades och undersöktes under 
1�00-talets första hälft, skall dock tre i samman-
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hanget viktiga personer beröras som redan har figu-
rerat i flera sammanhang i boken. De växte alla upp 
i Ådalen under 1�00-talets andra hälft och upplevde 
därmed de stora och snabba samhällsförändringarna 
på ett påtagligt sätt. Deras betydelse har varit så 
stor för allmänhetens bild av norrländsk historia och 
medeltid att de inte kan gås förbi i sammanhanget. 
Hur kommer det sig att just de har bidragit till his-
toriebilden av Ångermanland och Medelpad? Det 
gäller författarna och journalisterna Pelle Molin och 
Olof Högberg, samt smeden och fornforskaren Pelle 
Edholm.

15.1 författarna – MEd hEMByGdEn soM 
BrännpunKt

Varken Pelle Molin eller Olof Högberg var skolade 
historiker. Trots detta fördjupade sig bägge på olika 
sätt – som författare och journalister – i den egna 
hembygdens kulturhistoria och skapade berättelser 
som nådde många människor. Bägge var ångerman-
länningar till födseln, men Högberg kom under en 
stor del av sitt liv att verka i Medelpad. En gemen-
sam referenspunkt hade de dock i Torsåker i Ådalen. 
Denna koppling till en specifik miljö och till känslo-
mässiga episoder i deras liv kan belysa hur historie-
skrivningen ofta har beröringspunkter med vardags-
livet och personliga upplevelser i den egna samtiden. 
Författare och forskare tar i sin verksamhet på olika 
sätt utgångspunkt i sina egna perspektiv, livsmiljöer  
och erfarenheter. 

pelle Molin

Ingen har som författaren och konstnären Pelle Molin 
(1��4-1���) personifierat bilden av Ådalen. Molin var 
född i Multrå och publicerade under 1��0- och �0-
talen en rad hembygdsskildringar i lokaltidningarna. 
Riktigt stor spridning fick dessa först efter hans död 
när de sammanställdes och kom ut i bokform 1��� 
respektive 1�1�.120

”Här har varit historielandet och här är det ännu”, 
skrev Molin i den korta skildringen ”Ådalens poesi” 
som senare fick ge namn åt den första och mest be-
römda boken. I flera texter har han berättat om hem-
bygdens historia, men det är inte bara en rosenröd, 
panegyrisk bild han målar upp; vi kan också ana den 
underton av hatkärlek han tycks ha känt inför detta 
landskap och dess människor. När han både i bild 
och skrift skildrade Ådalens natur, historia och män-
niskor fångade han sin bild av det man senare ofta 
kallat bygdens ”kulturella identitet”. Anledningen är 
egentligen ganska enkel – han hade djupa känslor för 

120 Uppgifterna om Molin har huvudsakligen hämtats ur SBL 
bd 2� s. ��1 ff; Attorps 1�30; Nilsson-Tannér 1��1. Se även 
Hedman & Eklund (red.) 2002.

det han skildrade. Särskilt tydligt blir detta när det 
gäller kulturmiljön kring Torsåker.

Pelle Molin närde nämligen ett särskilt förhållan-
de inte bara till Ådalen i stort, utan kanske speciellt 
till Torsåkers socken och Hola by. ”Helsa till Olle, 
och sen alla männer,/ som jag i Salom, och Hola kän-
ner...” skrev Molin i den allra äldsta bevarade dikten 
av författarens hand, adresserad till ”Herr M. Sahlén, 
Torsåker & Salom”. Den är daterad ”Skrifbordet den 
10 Juli 1���”, bara två dagar efter att Pelle, eller Pet-
rus som han undertecknade den, fyllt 14 år. Dikten 
heter ”Tjenare Martin” och är egentligen ett brev 
från den unge pojken till sin gode vän Martin Sahlén, 
där han i versform tackar för senast efter ett besök 
dagen innan i byn Salom och ber att få låna en bok. 
Men det var inte bara vännen Martin som lockade i 
Salom, utan i lika hög grad dennes äldre syster Helen 
som Petrus blivit förälskad i. Efter att ha fått ett brev 
från henne några dagar senare skrev Pelle ett rim-
mat brev också till ”Goda Helen!”. Pelle Molin för-
blev ogift under sitt korta liv; han dog i Bodö i Norge 
blott 31 år gammal 1���.121

Pelle Molin var inte någon särskilt duktig elev 
under skoltiden, men ett undantag – ”Historia och 
Geografi”. Trots ett par försök lyckades han aldrig ta 
någon studentexamen.122 Man kan dock förmoda att 
hans hembygdshistoriska intressen gynnades under 
gymnasietiden vid läroverket i Härnösand i slutet 
av 1��0-talet och början av 1��0-talet. Där verkade 
då lärare med språk- och kulturhistoriska intressen 
som John Nordlander och C. J. Blomberg. Han var 
också klasskamrat med Erik Modin. Vi skall senare 
återkomma till denna studiemiljö som betytt mycket 
för Norrlandsforskningens utveckling.

”Ådalsliden gammalt i världen”, ”Ångermanlands 
största laxfors”, ”Ur Ådalens historia”, ”Finska spår i 
Ångermanland” och ”Gamla Ådalen” heter några av 
Pelle Molins artiklar där han skildrat episoder och 
företeelser i hembygdens historia. Inte sällan kny-
ter han an till sägenstoff och berättelser, däribland 
traditionerna om Gunnil snälla. Inte minst artikeln 
”Krig i Ångermanland och ångermanländingar i krig” 
från 1��4, som redan citerats i samband med be-
rättelserna om Kungsgården i Bjärtrå, visar att den 
då trettioårige konstnären och journalisten var väl 
bevandrad i sin hembygds historia och traditioner. 
Förutom Kungsgården och ”Skansen i Bjärtrå” knyter 
han an till Sankt Olofshamn i Selånger, till Torsåker, 
Styrnäs kyrka och Styresholm. De flesta av dessa 
platser låg som vi sett i en trakt han kände mycket 
väl alltsedan barnsben.123

121 Molin 1��4 s. � f; Nilsson-Tannér 1��1 s. 1� ff, 20 f.
122 Attorps 1�30 s. 1� ff.
123 Molin 1��4 s. 1�� ff.
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Molin hade för avsikt att skriva ett större verk om 
Ångermanlands historia – ”Forna dagars Ångerman-
land”. Som komplement till sin lokalkännedom och 
kunskap om regionens traditioner och sägner bedrev 
han ingående litteraturstudier och egna arkivun-
dersökningar i Stockholm. Till sin förre klasskamrat 
och vän Erik Modin skrev han 1��4 att han förgäves 
väntat på att Modin eller Johan Nordlander skulle 
utarbeta ett sådant ångermanländskt historieverk. 
Med hopp om ekonomiskt stöd från Västernorrlands 
Allehanda avsåg Molin att ”företaga en rundresa i 
provinsen och fullfölja och fullborda mina samlingar 
af folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, 
ringdanser, lekar, historier (viter-skrock m. m.) och 
dylikt.” Detta skulle kompletteras med genomgång av 
arkivalier av olika slag. ”Alla möjliga historiegubbar 
och historiekäringar skulle besökas för att också dra 
all möjlig nytta af den ännu lefvande traditionen”, 
skriver Molin. Någon vetenskaplig och källkritisk av-
handling hade han inte för avsikt att skriva, därtill 
var han inte heller skolad, och kunde därför med all 
rätt utnyttja sin konstnärliga frihet genom att återge 
ett dramatiskt och fantasieggande traditionsstoff i 
sina historiska skildringar. Något större arbete hann 
han aldrig avsluta, men spridda delar publicerades i 
tidningsartiklar eller finns bevarade i manuskript. 
Genom dessa bidrog han till att i litterär form sprida 
den bild av Ådalens historia som i stor utsträckning 
präglar historieuppfattningen i bygden ännu idag. 
Inte minst fängslades han, liksom så många andra, av 
medeltiden.124

olle högberg

Det märkliga är att även Den stora vredens lika egen-
sinnige skapare Olle Högberg några år efter Molin 
lockades av Torsåker. Och dessutom av samma anled-
ning! Denna gång utgjorde inte Salom händelsernas 
centrum, utan Hola och prästgården i socknen.

Olof Högberg (1���-1�32) föddes i Högsjö socken i 
nedre Ådalen.12� Efter studier i Härnösand och Upp-
sala kom han under några år i början av 1��0-talet 
(1��2-1���) att tjänstgöra som vikarierande lärare 
och tidvis tillförordnad rektor i Gudmundrå högre 
folkskola några mil nedströms Torsåker. Under denna 
tid blev han nära bekant med den socialt engagerade 
sjuttioårige prosten i Torsåker, K. J. Edwall. En au-
gustinatt på ”Mon” i Torsåker, som han själv beskriver 
som ”så trolsk, så blid, så hämtande”, blev Olle djupt 
förälskad i prostens dotter Fanny. Kärleken besvara-
des inte, men Högbergs allvarliga känslor har förevi-

124 Attorps 1�30 s. 102 ff; Nilsson-Tannér 1��1 s. 13� ff; SBL 
bd 2� s. ��1 ff.
12� Uppgifterna om Högberg är huvudsakligen hämtade från 
SBL bd 1� s. ��1 ff; Bromé 1���; Nordin Hennel 1���.

gats i en teckning han gjorde över Torsåkers kyrka 
med ett infällt kvinnoporträtt som nog föreställer 
den vackra Fanny. När han som journalist tio år se-
nare, sommaren 1�03, hade ett ärende till Hola folk-
högskola fick han återse det Torsåker som han mindes 
som ”sin hjärtas gamla paradis”.12� Även Olof Högberg 
förblev ogift.

Under åren kring sekelskiftet 1�00 verkade Hög-
berg som journalist vid lokaltidningarna i Ångerman-
land och Medelpad. Hans liv förändrades dock när 
han 1�0� vann Iduns litteraturpris för sitt märkliga 
historiska epos Den stora vreden. Nordsvenska öden 
ur häfd och sägen. Den �00-sidiga romanen trycktes 
1�0� och väckte stor uppmärksamhet inte minst för 
sitt egendomliga språk. Verket, som är en litterär 
samhällsskildring med händelseförloppet förlagt till 
1�00- och 1�00-talen, lyfter fram de stora sociala 
spänningarna i ett bortglömt Norrland. De sociala 
förhållandena som skildras och det folkloristiska 
berättandet tar avstamp i hans egen uppväxtmiljö. I 
Uppsala hade Högberg varit en av grundarna av den 
radikala studentföreningen Verdandi 1��2.

Redan vid läroverket i Härnösand blev Högberg 
intresserad av historia och språk genom lärare som 
Wilhelm M. Carlgren och C. J. Blomberg. Huvudpar-
ten av manuskriptet till Den stora vreden skrev han 
under sin studietid i Uppsala på 1��0-talet. Hans fil.
kand.-examen hade visserligen matematik, mekanik 
och astronomi som huvudämnen, men vid sidan av de 
formella studierna utvecklade han sina lokalhistoris-
ka intressen. När han kom till Uppsala 1��� gick han 
med i Norrlands landsmåls- och fornminnesförening 
som hade bildats 1��3. Där träffade han bland andra 
ångermanlänningen och Norrlandsforskaren Johan 
Nordlander som då var sekreterare i föreningen. Det 
spirande hembygdsintresset var ett led i den så kall-
lade nynordismen, som i synnerhet under 1��0-talet 
ledde till ett starkt engagemang för den fornnordiska 
epoken ur språkligt och kulturellt hänseende. Hög-
berg har själv vittnat om att hans litterära intresse 
vid denna tid påverkades starkt av vännen och publi-
cisten Emil Svenséns landsmålsberättelser.12�

Olof Högbergs tidningsartiklar under 1��0-talet 
kännetecknas i likhet med Pelle Molins av lokalpa-
triotism och intresse för folkloristik och norrländsk 
historia. Under sin lärartid i Gudmundrå på 1��0-
talet lade han stor vikt vid att försöka popularisera 
historieundervisningen i skolan genom att anlägga 
ett lokalt perspektiv och läsa högt ur sina egna be-
rättelser. I Ångermanland medverkade han vid flera 
tillfällen som föreläsare vid Torsåkers aftonskolas 
kurser, och höll av den anledningen 1���, samma år 

12� Bromé 1��� s. 3�, 4� ff.
12� Nordin Hennel 1��� s. �� ff.
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som Hola folkhögskola grundades, ett föredrag om 
Torsåkersbygdens historia. Föredraget publicerades i 
ett litet häfte samma år och innehåller en historisk 
exposé över bygden som han ju lärt känna väl. Några 
år senare, 1�02, gav han ut skriften Gudmundrå i 
flydda tider.

Efter framgången med Den stora vreden ägnade sig 
Högberg åt sitt författarskap, åt hembygdsarbete och 
– under slutet av sitt liv – återupptagna matematiska 
och teosofiska studier. I början av 1�00-talet flyttade 
Högberg till Njurunda i Medelpad och 1�0� blev han 
den förste intendenten vid Medelpads fornminnes-
förening och föreståndare för Medelpads fornhem på 
Norra Berget i Sundsvall. Under de sista åren av sitt 
liv tillbringade han vintermånaderna på Sigtunastif-
telsens gästhem.

1�10 publicerade han skriften Från Medelpads för-
tider. I flera sammanhang uppmärksammade han ock-
så den medeltida historien och traditionerna kring 
de bägge landskapen. Särskilt viktig för spridningen 
av kunskap om regionens historia blev Medelpad och 
Ångermanland. Läsebok för skola och hem som han 
tillsammans med sin norrländska författarkollega 
Maria Rieck-Müller publicerade i två band i serien 
”Hembygdsböckerna” 1�20. I detta verk berör han 
i lättläst form bland annat kristnandet i regionen, 
sägnerna om Gunill snälla, samt ”Länets huvudorter 
under medeltiden. Slottet Styresholm, kungsgårdar-
na i Bjärtrå och Selånger”.12� Kvissle kapell berörde 
Högberg i artikeln ”Från det medeltida Njurunda” i 
en minnesskrift om Medelpads fornminnesförening 
1�31.12�

15.2 BysMEdEn pELLE EdhoLM i BåLsJö 
– forsKarE i Byns sKröpLiGastE stuGa

I likhet med Pelle Molin och Olle Högberg var även 
Pelle Edholm född i Ångermanland. Till skillnad mot 
dem fick han dock ingen utbildning och han blev tro-
gen sin hembygd hela sitt liv. För den vetenskapliga 
Norrlandsforskningen skulle han dock få betydligt 
större betydelse än dem. Det kräver också en när-
mare studie av hans verksamhet och bakgrund.130

 arkeologins vetenskapliga genombrott

När Oscar Montelius i Antiqvarisk tidskrift för Sve-
rige 1��2-1��3 publicerade det första större veten-
skapliga arbetet om Norrlands äldsta bebyggelse i ar-
tikeln ”Bronsåldern i norra och mellersta Sverige”, var 
endast sju föremål från sten- och bronsåldern kända 

12� Rieck-Müller & Högberg 1�20 del I s. �3 ff.
12� Högberg 1�31.
130 Avsnittet om Pelle Edholm har i utvidgad form publicerats 
tidigare i Grundberg 200�d.

från Ångermanland och fyra från Medelpad. Söder 
om Dalälven hade man redan vid denna tid hittat 
över 30 000 stenföremål.131 Denna bild skulle dock 
förändras radikalt under de närmaste åren. 

Förändringen i kunskapsläget hänger samman med 
det stora genombrottet för den vetenskapliga arkeo-
logiska forskningen i Norden. Flera internationella ar-
keologikongresser blev avgörande för den vetenskap-
liga arkeologins snabba internationella utveckling 
vid denna tid.132 För den svenska arkeologin fick även 
bildandet av fornminnesföreningar och startandet av 
flera arkeologiska tidskrifter stor betydelse. Genom 
dessa fick arkeologin en bredare geografisk och sam-
hällelig förankring. Ett tiotal fornminnesföreningar 
bildades i landskapen runt om i landet, och 1��0 
grundades i Härnösand Västernorrlands läns musei- 
sällskap på initiativ av biskopen Lars Landgren. 

1��� bildades den landsomfattande Svenska forn-
minnesföreningen som en motvikt till den gamla 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-
demien. Antalet ledamöter från Norrland och från 
de bredare samhällsgrupperna var dock litet även i 
Svenska fornminnesföreningen som hade sitt säte i 
Stockholm. Kunskapsspridningen om de snabba ar-
keologiska framstegen skedde i hög grad genom de 
tidskrifter som startades vid denna tid. Antiqvarisk 
Tidskrift för Sverige startades 1��4, Svenska Fornmin-
nesföreningens Tidskrift tillkom 1��0 och Vitterhets-
akademiens Månadsblad började ges ut 1��2. Genom 
föreningarna och tidskrifterna blev alltfler personer 
intresserade av och medvetna om värdet av hembyg-
dens traditioner och av de fornsaker som hittades 
runt om i landet. Från 1��� medverkade bland andra 
Norrlandsforskaren Johan Nordlander regelbundet i 
Svenska fornminnesföreningens tidskrift.133

Den sjunde arkeologiska världskongressen avhölls 
i Stockholm 1��4 och blev en stor framgång för den 
svenska arkeologin.134 De utländska ledamöterna vid 
kongressen var fler än �00 från ett tjugotal länder, 
medan antalet svenska ledamöter uppgick till när-
mare �00 personer. För att underlätta för personer i 
landsorten att deltaga på kongressen hade arrangörs-
kommittén anhållit hos Kungl. Maj:t att anmälda le-
damöter skulle erhålla �0 procents rabatt på statsba-
nans tågbiljetter till och från Stockholm. Statsbanan 
gick dock ännu inte längre norrut än till Storvik och 
endast ett fåtal av ledamöterna var bosatta i Norr-
land. Störst representation hade Ångermanland med 
sju personer i förteckningen; tre läkare (två från Här-

131 Montelius 1��2-�3 s. 1�2 ff.
132 Baudou 2004 s. 14� f.
133 Svenska fornminnesföreningen 186�-1�1� (1�1�); Welinder 
1��4 s. 1�� ff; Baudou 1��2c s. 40; 1��3 s. 1�, 23; 2004 s. 1�� ff.
134 Hildebrand (osign.) 1��3; Hildebrand 1���-��; Hildebrand 
(red.) 1���.
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nösand och en från Nyland), en domare (från Härnö-
sand) samt tre industrimän från Ådalen (från Lugn-
vik och Locknö). Antalet deltagande läkare var stort 
vid kongressen, vilket var symptomatiskt för den ti-
diga arkeologiska utvecklingen. Det fanns också flera 
”antropologiska” inslag vid mötet.13�

I samband med förberedelserna inför det stora 
evenemanget 1��4 publicerade Oscar Montelius ett 
upprop i svenska dagstidningar med begäran om all-
mänhetens hjälp med att inrapportera arkeologiska 
fynd. En av dem som hörsammade efterlysningen och 
skickade in ett skifferföremål var den då 24-årige 
Per Edholm (1�4�-1�21) i byn Bålsjö i Bjärtrå socken 
i Ångermanland. Detta skulle bli upptakten till ett 
livslångt arkeologiskt och kulturhistoriskt engage-
mang för Edholm som innebar kontakter med flera av 
de banbrytande vetenskapsmännen inom området. 
Efter ett uppmuntrande svar från Oscar Montelius 
påbörjade Edholm en intensiv insamlingsverksamhet 
av fornsaker runt om i de ångermanländska sock-
narna. Under de närmaste decennierna samlade han 
in hundratals stenåldersföremål som hittats på olika 
platser i regionen. Edholm var den som i realiteten 
upptäckte och först dokumenterade den ångerman-
ländska stenåldersbebyggelsen.

pelle Edholm och historieintresset

Den som hade hittat föremålet i Bålsjö var i själva 
verket Per Edholms far Johan Edholm. Fyndet gjordes 
i Pers närvaro i samband med harvning på en åker 
strax intill torpstugan i Bålsjö när Per var i femton-
årsåldern. Per (Petrus), eller Pelle som han kallades, 
föddes 1�4� i byn Övered i Skog socken i Ångerman-
land. Familjen flyttade sedermera till byn Bålsjö i 
Bjärtrå socken där fadern försörjde sig som bysmed 
och torpare.13�

Pelle Edholms livsgärning var märklig på många 
sätt. Han levde hela sitt liv under ytterst torftiga 
omständigheter och flyttade aldrig från den lilla stu-
ga i Bålsjö där han växte upp och arbetade. Stugan 
flyttades efter hans död till hembygdsgården i Bjär-
trå där den nu står invid den medeltida kyrkoruinen. 
Pelle förblev ogift och han levde större delen av sitt 
liv nära sina föräldrar som blev mycket gamla. När fa-
dern dött återgick torplägenheten – som inte kunde 
föda mer än en ko – till markägaren, så att den nästan 
fallfärdiga stugan kom att stå på ofri grund. 

Pelle Edholm gick i faderns fotspår och försörjde 
sig livet igenom som smed med tillhörande bleck-, 
plåt- och kopparslageriarbeten. Trots att han sam-
manlagt endast gick �� dagar i skolan lärde han sig 

13� Hildebrand (osign.) 1��3; Hildebrand (red.) 1���.
13� Kyrkoböcker från Bjärtrå, Skog och Nordingrå socknar 
(HLA).

snabbt att läsa, skriva och räkna. Fascinationen för 
litteratur växte snabbt och via det lilla sockenbiblio-
teket fångades han särskilt av historiska berättelser, 
inte minst Carl Starbäcks populära historiska roma-
ner. Tidigt väcktes också hans intresse för hembyg-
den och dess historia. Pelle Edholms allmänbildning, 
litterära intressen och nyfikenhet kom till uttryck 
på många sätt. Vid första kontakten med Montelius 
1��4 var han redan ledamot av ”Sällskapet för Nyt-
tiga kunskapers spridande”. Detta sällskap hade bil-
dats 1�33 i syfte ”att verka för arbetarklassens höjan-
de i intellektuellt afseende”. Sällskapet blev en viktig 
start för utvecklingen av det svenska folkbildnings-
arbetet. Sällskapets tidskrift Läsning för folket spreds 
i stora upplagor och likaså de populärvetenskapliga 
skildringarna i tidskriften Land och folk som utkom 
1��3-�� och Ur folkens häfder 1��4-��.13�

Tack vare sina färdigheter och bokliga kunskaper 
anförtroddes Edholm med tiden en lång rad skriv-
uppdrag och andra förtroendeuppgifter i bygden, så-
som bokauktioner och andra auktioner, arvsskiften, 
bouppteckningar samt vittnesmål. Genom åren skrev 
han en mycket stor mängd notiser av allehanda slag i 
lokaltidningarna. Hans håg och verkliga intresse stod 
dock i första hand till den historiska forskningen om 
hembygden. 

Edholm erbjöds vid flera tillfällen fattigvårdsun-
derstöd, men avböjde. Det finns däremot flera ex-
empel på att många personer i hans omgivning drog 
omsorg om honom och hans forskning på äldre dar. 
Efter att han blivit särskilt inbjuden till de stora 
hembygdskurserna i Härnösand 1�0� erhöll han ett 
”stipendium” om 10 kronor av en privatperson för att 
kunna delta. På liknande sätt samlade 44 personer i 
bygden ihop �� kronor 1�1� ”för att betrygga en resa 
för fornforskaren P. Edholm i Bålsjö” till den stora 
lantbruks-, slöjd- och industriutställningen som gick 
av stapeln i Örnsköldsvik denna sommar.

Bortsett från en lång rad kortare tidningsnotiser 
publicerade inte Edholm några längre arbeten. Den 
enda längre tryckta artikeln av Per Edholms hand, 
”Ångermanland intill medeltidens slut”, trycktes i 
boken Sollefteå och Ådalarne 1�02. Han nämner i den 
bland annat ”Kutula äng” vid Kungsgården i Bjärtrå 
som platsen för de medeltida landstingen i Ånger-
manland.13� Delar ur Edholms efterlämnade samling-
ar sammanställdes och publicerades 1��2 av kantor 
Olof Häggström under titeln Bjärtrå socken. Saga och 
sanning.13� 

13� Svenska män & kvinnor bd s. 30�; SBL bd 12 s. 132 ff; 
Häggström 1��2 s. 11 ff; Edholms handlingar (Bhf); Nordisk 
familjebok 2� sp. �� (1�1�).
13� Edholm 1�02 s. 12.
13� Häggström 1��2.
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Edholms manuskript till sockenbeskrivning och 
övriga historiska anteckningar inlöstes av Bjärtrå 
kommun i mars 1�21 för 1�00 kronor. Några månader 
senare tillerkändes han slutligen efter en motion en 
årlig statspension av riksdagen. När Edholm samma 
sommar besökte Stockholm för arkivstudier blev han 
påkörd av en lastbil och efter två veckors sjukhusvis-
telse avled han i september 1�21, �2 år gammal.140

den tidiga korrespondensen med Montelius

I Edholms samling finns sammanlagt �� brev från Os-
car Montelius och i Antikvarisk-topografiska arkivet 
ca �0 från Edholm till Montelius. Korrespondensen 
är saklig till sin karaktär, men vittnar ändå om ömse-
sidig respekt och tillgivenhet. På en direkt fråga från 
Edholm om att få sammanträffa med Montelius, om 
han fick möjlighet att besöka Ångermanland samma 
år, skrev Montelius 4 juni 1���: ”Jag skulle gerna vilja 
komma till det vackra Ångermanland, der jag aldrig 
varit. I sommar kan jag dock troligen ej få tid dertill.” 
Sannolikt träffades de personligen först på äldre dar 
när Edholm i början av 1�00-talet besökte Stockholm 
för arkivforskning. Montelius var sex år äldre än Ed-
holm; de dog med några veckors mellanrum 1�21.141

Pelle Edholms tidiga och djupa intresse för forn-
forskningen framgår av att han redan i det första 
brevet till Montelius 1��4 önskade erhålla några 
årgångar av Vitterhetsakademiens Månadsblad som 
ersättning för det upphittade stenåldersföremå-
let. Boksynt som han var hade han tydligen hemma 
i Ångermanland kommit i kontakt även med denna 
nyligen startade tidskrift. Att han höll sig ajour med 
forskningsutvecklingen framgår av att han även i sina 
fortsatta kontakter med Montelius ofta efterfrågade 
och tillsändes såväl Månadsbladet som andra publi-
kationer, däribland de olika upplagorna av katalogen 
över Statens historiska museum som utarbetades av 
Montelius. Edholms kunskapstörst framgår också av 
ett brev till Montelius den 12 januari 1��0, då han 
begär att få låna en rad arkeologiska arbeten, däri-
bland Antiqvarisk Tidskrift del 2 och 3 (1��� resp. 
1��0-�3), Montelius avhandling Från jernåldern 
(1���), C. F. Wibergs De klassiska folkens förbindelse 
med Norden (1���/1���) samt ”Compte rendu” (1��4), 
det vill säga den stora publikationen från arkeologi-
kongressen i Stockholm (1���); ”åtminstone någon af 
dem med paketpost, och de öfriga per ångbåt, när det 
blir öppen vatten, enär det torde bli för dyr fragt att 
taga alla med post”.142

140 Edholms handlingar (Bhf).
141 Edholms handlingar (Bhf).
142 Ångermanland, Landskapet allmänt (ATA).

Edholms arkeologiska insamlingsverksamhet 

I Edholm såg Montelius omedelbart en god informant 
och skrev i sitt andra brev till honom den 13 oktober 
1��4: ”Särskildt tackar jag för de noggranna fyndupp-
gifter Ni meddelat. Fornsakerna vinna alltid mycket 
i värde derigenom.”143 Det var i hög grad dessa fynd-
uppgifter som gjorde Edholms insamling av fornsa-
ker särskilt vetenskapligt värdefull och uppskattad 
av forskare. Edholm lade grunden för Eskil Olssons 
och i synnerhet O. B. Santessons norrländska stenål-
dersstudier under 1�00-talets första decennier.

Pelle Edholms insamling av fornsaker skedde den 
första tiden huvudsakligen genom personliga kontak-
ter och brevförfrågningar som han ställde till perso-
ner runt om i Ångermanland. Varje sommar gjorde 
han också resor i de ångermanländska socknarna, 
bland annat för att förvärva fornsaker, huvudsakli-
gen i de närbelägna grannsocknarna, där han hade 
släktingar och andra bekanta. Några av dessa insam-
lingsresor bekostades av Vitterhetsakademiens an-
slag ”till undersökning och beskrifning af fädernes-
landets fornlemningar”. Några egna inventeringar i 
fält gjorde han dock aldrig.144

Edholm klagar dock över allmänhetens dåliga kun-
skaper och svaga intresse för forntiden som ledde till 
att många fornsaker förfors. Även vidskepelse kunde 
stå i vägen för insamlingen. Ett intressant vittnes-
börd om att fornsakerna dessutom kunde tjäna andra 
och mer framsynta syften i bygden är ett brev från 
skolläraren L. M. Lindgren i Nora, som den � oktober 
1��4 meddelar Edholm ”att jag väl har en stenyxa, 
men ämnar ej afyttra densamma ens för 3 kr, enär jag 
funnit henne vara ett förträffligt åskådningsmateriel 
vid undervisning i skolan”! Edholm återger i ett brev 
till Montelius 2� januari 1��� ett liknande skäl för 
att inte avyttra några fynd – denna gång från Resele 
socken – i det att ägaren ”uppgaf orsaken vara, att 
han ’anser de böra förvaras på fyndorten, antingen i 
enskild ego, eller också i sockenbiblioteket, för att in-
gifva befolkningen intresse för saken, i händelse mera 
skulle påträffas, och af den orsak har jag också betalt 
dem ganska dyrt, för att deras penningevärde skall 
skydda dylika fynd från förstörelse’ ”.14�

artur hazelius och insamlingen av den ånger-
manländska bondekulturen

Edholms insamlingsverksamhet utvidgades radikalt 
efter att han kommit i kontakt med Artur Hazelius, 
Nordiska museets och Skansens grundare och sty-

143 Montelius arkiv, Svenska brevskrivare vol. � (ATA).
144 Edholms handlingar (Bhf); Montelius 1��� s. 2�; 
Ångermanland, Landskapet allmänt (ATA).
14� Edholms handlingar (Bhf); Montelius arkiv, Svenska 
brevskrivare vol. � (ATA).
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resman. Hazelius härstammade själv på mödernet 
från Ångermanland och tillbringade flera somrar i 
ungdomen i detta landskap.14� De fick kontakt med 
varandra 1��4 då Edholm i ett brev 12 april erbjöd 
sig att sälja lotter för Nordiska museets räkning om 
Hazelius sände teckningslistor för detta. Samarbetet 
skulle dock förändras påtagligt 1���. Hazelius hade 
denna sommar gjort en resa i Ångermanland, varef-
ter han den 10 augusti skrev till Edholm: ”Det var 
skada, att vi ej träffades, då jag i sommar reste genom 
Ångermanland.” I brevet frågar han om Edholm ville 
bli museets ombud i Ångermanland och kunde göra 
”en grundlig undersökning” av socknarna i landska-
pet.14�

Detta resulterade i att Edholm i mer än ett decen-
nium under somrarna gjorde resor runt om i Ånger-
manland för att förvärva kulturhistoriska föremål för 
museets räkning. I Nordiska museets arkiv finns sam-
manlagt 12� brev från Edholm till Hazelius under 
perioden 1��4-1�01. Edholm skall själv ha mottagit 
�� brev från Hazelius.14�

1�20 kunde Nordiska museets dåvarande styres-
man Gustaf Upmark om Edholm konstatera att ”mer 
än hälften av museets Ångermanlandsavdelning har 
sammanbragts genom honom och däri finnes en hel 
rad av de ståtligaste och mest karaktäristiska alster 
av norrländsk konstskicklighet, som något museum 
äger.” Sammanlagt rörde det sig om över 1300 före-
mål, varav de sista inskickades 1�0�:

Herr Edholm är en ovanlig personlighet, som trots mo-
tiga yttre omständigheter och fattigdom levat för sin 
ideella uppgift och därigenom i hög grad gagnat sitt 
fosterland och sin hembygd. Det är sådana hjälpare 
den kulturhistoriska forskningen liksom även Nord-
iska Museet behöver ute i bygderna.14�

forntidsbild i förändring

Pelle Edholms och andra personers insamlingsinsat-
ser fick omedelbara konsekvenser för den vetenskap-
liga forskningens bild av Norrlands forntid under 
1��0- och 1��0-talen. När Oscar Montelius 1��2 
respektive 1��� i Svenska Fornminnesföreningens tid-
skrift publicerade översikter över den förhistoriska 
fornforskningen i landet under de gångna åren, till-
skrev han Per Edholm i Bålsjö äran för tillväxten av 
föremål från Ångermanland som helt förändrade bil-
den av regionens stenålder.1�0

14� Modin 1�4�.
14� Hazelius och NM:s tidiga arkiv E2B:1�, B1:1 (NM).
14� Edholms handlingar (Bhf).
14� Edholms handlingar (Bhf).
1�0 Montelius 1��2 s. 12; 1��� s. �1.

Edholm ligger också bakom upptäckten av den 
märkliga stenåldersboplatsen i Överveda i Nordingrå 
socken. Platsen tillhör de mest välkända arkeologiska 
miljöerna i Norrland alltsedan O. B. Santesson defi-
nierat den som en boplats.1�1 Fynden hade uppmärk-
sammats och förmedlats till museerna av Edholm, 
som också var den som först uppmärksammade och 
förvärvade de för platsen så karakteristiska T-forma-
de redskapen. Det skulle dock dröja ända till 1�0�-
1�0� innan Oscar Almgren, Julius Ailio och A. W. 
Brøgger beskrev dessa redskap som en särskild före-
målstyp.

flera generationers forskarkontakter

Utöver Oscar Montelius och Artur Hazelius hade 
Pelle Edholm under sin långa insamlings- och forsk-
ningsverksamhet även kontakt med en lång rad an-
dra forskare och museitjänstemän. Bland Edholms 
efterlämnade handlingar finns brev från exempelvis 
Bror Emil Hildebrand, Hans Hildebrand och Oscar 
Almgren bland den äldre generationen arkeologer. 
Till en yngre generation som skrivit till Edholm hör 
T. J. Arne, Bernhard Salin, Bror Schnittger och Sune 
Lindqvist. Dessa brev är alla utfärdade i tjänsten och 
inte särskilt personliga, men de vittnar ändå om en 
intressant och viktig period i den vetenskapliga ar-
keologins tidiga historia.

Den arkeologiska forskningen och insamlingen av 
stenåldersföremål var bara en del av Pelle Edholms 
breda hembygdsforskning, men det var inom detta 
fält som hans gärningar fick störst uppmärksamhet 
inom den akademiska världen. Efter mer än trettio 
års arbete i forskningens tjänst hedrades han 1�0� 
med Kungl. Vitterhetsakademiens antikvariska pris-
medalj i silver för ”att därmed betyga sin erkänsla för 
af honom visadt nit och intresse för fornlämningars 
antecknande och bevarande”.

Edholms namn blev nu bekant för den yngre ge-
nerationens kulturhistoriska forskare och flera av 
dem besökte honom vid olika tillfällen (fig. �4). 
Han har själv antecknat de ”Besök av studeranden 
och andre lärde män” han haft hemma i Bålsjö un-
der åren 1�00-1�20: 1�00 fil.kand. Herman Geijer, 
Stockholm; 1�0� fil.kand. Eskil Olsson, Runhällen; 
1�0� fil.kand. Birger Sjödin, Härnösand; 1�11 fil.
kand. Erik Salvén, Högsjö; 1�1� fil.dr Herman Geijer, 
Stockholm, fil.kand. Sigurd Erixon, Stockholm ”och 
två andra studerande”; 1�1� fil.kand. Arvid Enqvist, 
Enånger, och lektor O. B. Santesson; 1�20 fil.kand. 
Erik Salvén, Högsjö, och lektor O. B. Santesson, Upp-
sala. Edholm korresponderade med dessa och många 
andra forskare, däribland läroverksadjunkten Johan 
Nordlander, nestorn inom den kulturhistoriska Norr-
landsforskningen.

1�1 O. Almgren 1�12 s. �1 f.
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Bland den yngre generationens arkeologer hade 
Edholm närmare kontakt särskilt med Eskil Olsson 
och O. B. Santesson. Ytterligare en betydelsefull 
person i sammanhanget var Theodor Hellman som 
fick kontakt med Edholm 1�0� då Hellman nyligen 
tagit initiativet till Norrländska Studenters Folkbild-
ningsförening i Uppsala. Efter Hellmans initiativ till 
bildande av det kulturhistoriska museet i Härnösand 
1�0� samlade Edholm in åtskilliga föremål till mu-
seet i Härnösand, såväl från förhistorisk som senare 
tid. 

forskare i byns skröpligaste stuga

Pelle Edholm var en mångkunnig man. Till de många 
titlar som användes på honom hör fornforskare, arke-
olog, antiquariator, smidesmästare, smed, kyrkovärd 
och boutredningsman. Att han spelat en central roll 
för upptäckten av Ångermanlands stenåldersbebyg-
gelse står alldeles klart. Under sin närmare femtio 
år långa verksamhet som fornforskare bidrog han 
genom sitt insamlingsarbete såväl till 1��0-talets 
vetenskapliga genombrott för arkeologin i Norrland 
som till utvecklingen av den bebyggelsearkeologiska 
forskningen i Norrland i kretsen kring Knut Stjernas 
och Oscar Almgrens seminarium i Uppsala i början 
av 1�00-talet.

Hur uppfattades han då på äldre dar, den själv-
lärde fornforskaren, av en besökare från den yngre 
generationens akademiska forskare? En uppfattning 
om detta kan vi få om vi slår följe med etnologen 
Sigurd Erixon – som även han tillhört Stjernas och 
Almgrens arkeologiska seminarium – när han hälsar 
på hemma hos Pelle Edholm i hans stuga i Bålsjö för 
snart nittio år sedan:

I Ångermanland kom jag 1�18 bland annat till Bjär-
trå, där då den gamle fornsakssamlaren P. Edholm 
bodde. Det var en liten lägenhet med byns äldsta och 
skröpligaste stuga. Vi steg in och träffade Edholm, en 
tärd gråhårig gubbe, som jag inte förut kände till. Han 
satt i spisen och åt middag, när vi kom in. Det var 
tunnbröd uppmjukat i mjölk, som åts med träsked ur 
en masurbunke. Det var trångt därinne och ytterligt 
enkelt, men framme vid gavelfönstret syntes ett litet 
bibliotek i ett par bokhyllor. När han fick höra vem jag 
var, ljusnade hans blick. Han sprang fram till fönstret, 
tog ner ett häfte av ’Fornvännen’ och sa, att han ville 
be mig om förklaring på ett dunkelt ställe i en uppsats, 
som jag skrivit om stenåldern i Blekinge. Det väntade 
jag inte i denna miljö, men från den dagen vet jag, 
att den ringaste svenska kåk kan hysa en samlare och 
forskare.152

15.3 initiativtaGarna

Författare och journalister som Pelle Molin och Olof 
Högberg fick således stor betydelse för bilden av 
hembygden och Pelle Edholm förebådade genom sina 
tidiga forskarkontakter och sitt omfattande insam-
lingsarbete den systematiska och mer vetenskapligt 
intriktade hembygdsforskning som utvecklades un-
der 1�00-talets början. Det var i detta sammanhang 
som de berörda medeltida centralplatserna i Ånger-
manland och Medelpad uppmärksammades och un-
dersöktes. 

Men vilka var det egentligen som uppmärksam-
made och tog initiativen till undersökning de sex 
centralplatserna? Vilken bakgrund hade de, i vilka 
sammanhang verkade de och vilka insatser gjorde de? 
För att kunna diskutera deras roll och förstå hur och 
varför just dessa kom att bidra till kunskapen om och 
intresset för de norrländska kulturmiljöerna skall de 
viktigaste personerna inledningsvis presenteras var 
och en för sig. Med utgångspunkt i redogörelsen för 
tidigare forskning kring de aktuella platserna i del II 
har jag valt att lyfta fram sju forskare i sammanhang-
et; Emil Löfgrén, Arvid Enqvist, Per Hugo, Magnus 
Stattin, Erik Modin, Olof Häggström och Gottfrid 
Holmlund. Tre av dem var folkskollärare, två folk-
högskolemän, en museiman och en präst.

Emil Löfgrén och Kvissle kapell

Den viktigaste personen för kännedomen om Kvissle 
kapell i Njurunda är folkskolläraren Emil Löfgrén 
(1���-1�34).1�3 Löfgrén föddes i Ljustorp i Medelpad, 

1�2 Erixon 1�3� s. 2� f. Den omnämnda artikeln i Fornvännen 
publicerades 1�13 under titeln ”Stenåldern i Blekinge” och var 
Erixons bidrag till de arkeologiska undersökningarna av Sveriges 
första bebyggelse.
1�3 Uppgifterna om Löfgrén är bl.a. hämtade ur minnesrunor 
i tidningsartiklar (ATA), ur Svensk folkskolematrikel (1�22) 

Figur 74. Den originelle hembygdsforskaren och bysmeden Pelle Ed-
holm i Bjärtrå (184�-1�21) bodde hela sitt liv i en liten stuga i Bålsjö, 
men hade kontakt med en lång rad kulturhistoriska forskare. Foto i 
Bjärtrå hembygdsförenings arkiv.
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men växte upp i Graninge i Ångermanland där fa-
dern var folkskollärare och organist. Emil var duktig 
i skolan och sökte sig så småningom till folkskollä-
rarseminariet i Härnösand, där han avlade examen 
1���. Efter några år i Trehörningsjö erhöll han 1�04 
den tjänst som folkskollärare vid Kyrkmons skola i 
Njurunda i Medelpad som han innehade i 30 år fram 
till sin död 1�34. Han verkade också som slöjdlärare, 
klockare och organist. Löfgrén gifte sig 1�02 men 
blev änkling redan 1�0�, varefter han gifte om sig 
igen. Han fick tre barn.

Emil Löfgrén gjorde bestående insatser inom 
hembygdsarbetet i Medelpad, men han var också 
engagerad i många andra samhällsfrågor, inte minst 
inom den kommunala verksamheten. I många år var 
han ordförande i kommunalfullmäktige, i arbets-
löshetskommittén i kommunalstämman samt leda-
mot av vägstyrelsen. Han var därutöver engagerad 
i nykterhets- och välgörenhetsarbetet, i den lokala 
djurskyddsföreningen, föreläsningsföreningen, dia-
koniföreningen med mera. Politiskt representerade 
Löfgrén de frisinnade idéerna. 

Löfgrén var road av att skriva. Att han hade lit-
terära kvaliteter framgår av att han vann första pris i 
Aftonbladets litterära följetongspristävling 1�11 med 
Skogsbyggare. En berättelse. Manuskriptet gavs ut som 
bok 1�12 under pseudonymen ”Inge Gran”. Tidigt äg-
nade han sig också åt folkloristiskt uppteckningsar-
bete i Njurunda. En del av det värdefulla materialet 
systematiserades och gavs 1�1� ut i den lilla boken 
Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medel-
pad. Mest känd är dock boken Det gamla Njurunda. 
Studier i hembygdskunskap för hemmet och skolan. 
Denna innehållsrika och pedagogiskt framsynta bok 
gavs ut 1�22 (nytryck 1���) och var direkt anpassad 
för användning i skolundervisningen. En planerad an-
dra del med folkminnesmaterial (”Gammelväla”) kom 
aldrig att slutföras, men finns bevarad i manuskript. 

När en hembygdsförening grundades i Njurunda 
1�20 var Emil Löfgrén en av initiativtagarna och dess 
förste ordförande. Verksamheten tycks dock snabbt 
ha blivit vilande, varför föreningen ombildades 1�34 
samma år som Löfgrén gick bort. Hans hembygds-
intresse begränsades emellertid inte bara till Nju-
runda. 1�0�-1�11 var han sekreterare i Medelpads 
fornminnesförening som bildats 1�0�. Under denna 
tid grundlades Medelpads fornhem på Norra Berget 
i Sundsvall och han samarbetade därvid med sin vän, 
författaren Olof Högberg som var intendent vid forn-
hemmet och bodde nära Löfgrén i Njurunda.

Under 1�20-talet fungerade Emil Löfgrén under 
en följd av år som Riksantikvariens ombud i Njurun-

samt ur anteckningar av Algot Hellbom (1���) i Njurunda 
hembygdsförenings arkiv. 

da, men han verkade också i andra socknar i Med-
elpad. När han avsade sig uppdraget 1�2� var det i 
besvikelse över det svaga intresse som Riksantikva-
rieämbetet visat för att göra allvar av planerna på att 
konservera kyrkoruinen i Njurunda som Löfgrén räd-
dat undan förgängelsen tjugo år tidigare. Han moti-
verade sitt ställningstagande i en skrivelse: ”Min av-
sägelse är definitiv. Alltsedan dynamitskottet sattes 
i kyrkoruinen år 1�0� har jag sökt skydda ruinen och 
att efter 20 år bara ha sett sten efter sten ramla ur 
väggarna är ju ingen uppgift att fylla.”1�4 

Löfgréns enträgna arbete för en undersökning 
och konservering av kyrkoruinen i Njurunda krön-
tes trots allt året därpå, 1�2�, med framgång. Han 
genomförde inte själv undersökningarna, men deltog 
aktivt i arbetet som leddes av arkitekten Sten An-
jou. För sina insatser inom kulturvården och övriga 
kulturella områden tilldelades Löfgrén Vitterhetsa-
kademiens antikvariska silvermedalj. Han blev också 
riddare av Vasaorden.

Kännedomen om och vården av Kvissle kapell är 
Emil Löfgréns förtjänst och hör samman med kon-
serveringen av sockenkyrkan vid Njurundabommen. 
I samband med dessa arbeten gjordes nämligen också 
en provundersökning vid de lämningar i Kvissle som 
Löfgrén med stöd av traditionerna ansåg vara rester 
efter ännu en kyrka. Trots att endast delar av läm-
ningarna frilades, var detta tillräckligt för att hans 
antagande skulle bekräftas. I september 1�2� höll 
han ett radioföredrag med anledning av upptäckten. 
Han avslutade sitt anförande på följande sätt:

För den som i likhet med undertecknad anser folktra-
ditionen av stor betydelse, är fackmannens konstate-
rande av att Kapellstuvan i Kvissle verkligen inne-
håller en kyrka, glädjande. På samma gång som det 
utgör en den kraftigaste maning till alla att uppteckna 
folksägner, hembygdskunskapen och kulturhistorien 
till ovärderlig nytta.155

Två år senare, sommaren 1�30, frilades hela rui-
nen. Israel Jonzon konstaterar mycket riktigt 1��3 
att Kvissle kapells ”upptäcktshistoria är en spän-
nande berättelse om folklig tradition och en enskild 
mans okuvliga energi”.1��

1�2� publicerade Emil Löfgrén, förutom radio-
föredraget, flera kortare artiklar om det återfunna 
kapellet i Kvissle och de många traditionerna kring 
detta. Att han var särskilt intresserad av medeltiden 
framgår också av artikeln ”Björkön i Njurunda, en 
medeltida handelsplats?” som han 1�31 publicerade 

1�4 Brev från Löfgrén. ATA. Brevserien 3. EIV:10.
1�� Sundsvalls tidning 2�/� 1�2�.
1�� Jonzon 1��3 s. 1��.
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i en jubileumsskrift till Medelpads fornminnesföre-
nings 2�-årsjubileum.

arvid Enqvist och sankt olofshamn

Trots att inga arkeologiska undersökningar av Sankt 
Olofshamn i Selånger företogs förrän på 1��0-talet, 
finns det ändå anledning att lyfta fram intendenten 
Arvid Enqvist (1���-1��3) som en särskilt viktig 
person för platsens utforskande.1�� Enqvist var född 
i Enånger i Hälsingland och kom till Uppsala univer-
sitet 1�0� där han skrev in sig i Gästrike-Hälsinge 
nation. Enqvist blev fil.kand. 1�1�, fil.lic. 1�20 och fil.
dr 1�22. Han gifte sig 1�1� och fick med tiden fyra 
barn. 

Arvid Enqvist studerade såväl folkminnesforsk-
ning som arkeologi i Uppsala. Som ett led i studierna 
gjorde han sommaren 1�12 uppteckningar av folktro 
och folkminnen i Resele socken i Ådalen, vilka pu-
blicerades i en längre uppsats i tidskriften Folkmin-
nen och Folktankar 1�1�. Redan några år dessförinnan 
hade han publicerat sagor från sitt hemlandskap Häl-
singland i samma tidskrift.

Enqvist hade också en viktig roll i arbetet med 
Gästrike-Hälsinge nations utgivning av prästen Olof 
Johan Bromans omfattande Hälsingebeskrivning från 
1�00-talet. När det första häftet utkom 1�11 kunde 
det utsändas ”genom den av nationen utsedde dist-
ributören, fil. stud. ARVID ENQVIST (sedermera 
fil. d:r m.m.)”, skrev Anders Grape i en historik över 
utgivningen 1��4.1��

Arkeologin var dock Enqvists huvudsakliga intres-
se och han ingick under studietiden i Knut Stjernas 
och Oscar Almgrens arkeologiska seminarium i Upp-
sala. Redan 1�1� undersökte han en stor gravhög från 
äldre järnålder i Kvissle i Njurunda socken i Medel-
pad med anledning av byggandet av Ostkustbanan. 
Resultaten publicerades i Arkiv för norrländsk hem-
bygdsforskning 1�1�. Hans doktorsavhandling från 
1�22 handlade emellertid om Stenåldersbebyggelsen 
på Orust och Tjörn.

Enqvist tjänstgjorde vid Riksantikvarieämbetet 
1�23-1�2�. 1�30-1�32 var han verksam i Jämtland, 
dels som amanuens vid Jämtlands läns museum, dels 
som lärare vid Birka folkhögskola. 1�3� fick han i 
uppdrag att katalogisera de nästan 3000 föremålen i 
Norra Ångermanlands fornminnesförenings samling-
ar som fanns på fornhemmet i Örnsköldsvik.1�� Han 
hade tidigare genomfört liknande uppdrag i bland an-
nat Hälsingland. 1�3� anställdes han som intendent 

1�� Uppgifterna om Enqvist är bl.a. hämtade ur Thimon (red.) 
1��3 s. 1��.
1�� Grape 1��4 s. ��4; se även Huggert 1��� s. �0.
1�� Enqvist 1�3�a.

vid Medelpads fornhem i Sundsvall. På denna tjänst 
stannade han till 1�42. 1�4� ledde han tillsammans 
med Gustaf Hallström de viktiga utgrävningarna av 
en stenåldersboplats vid Råinget nära Nämforsen i 
Ångermanland.

Arvid Enqvist publicerade en lång rad arkeolo-
giska och kulturhistoriska skrifter som berörde olika 
delar av landet och behandlade skilda tidsperioder. 
För norrländskt vidkommande är inte minst hans 
publiceringen av Äldre systematiska inventeringar av 
Medelpads fornminnen 1�43 i den av honom startade 
och redigerade serien Det gamla Medelpad viktig. I 
samma serie publicerade han under 1�40-talet även 
ett flertal sockenbeskrivningar från 1�00-talets Med-
elpad. Ett intressant exempel på hur det arkeologiska 
och folkloristiska intresset kunde kombineras är hans 
artikel om de folkliga föreställningarna om ”Starkot-
ters grav” i Tuna socken i Medelpad, som Enqvist 
publicerade i Folkminnen och Folktankar 1�42. Även 
sedan han flyttat till Sundsvall fortsatte han emel-
lertid att publicera kulturhistoriska och arkeologiska 
artiklar om andra landskap, i första hand Hälsingland 
och Gästrikland.

Om Enqvists viktiga roll som förmedlare av hem-
bygdskunskap vittnar förutom de många populärve-
tenskapliga publikationerna även hans föreläsningar 
och guidningar. 1�3� startade han således i Sunds-
valls-Postens regi populära arkeologiska bussutflyk-
ter i Medelpad. I årsboken Ångermanland-Medelpad 
1�3� beskrevs verksamheten som följer:

I fjol anordnades sex dylika utfärder och i år ha åtta 
gått av stapeln. Det har givits tillfällen, då fyra full-
packade bussar, följda av ett antal privatbilar, gett sig 
ut från Sundsvalls-Postens hörna på söndagsmorg-
narna, och en beräkning efter anmälningslistorna ger 
vid handen, att ungefär 1200 personer under dessa 
två år varit ute och tagit del av Medelpads fornmin-
nen och kulturhistoriska minnesmärken i övrigt samt 
Medelpads natur. 
(---)

  Förtjusningen över vad man fått se och höra 
har varit enastående, vilket först och främst får till-
skrivas dr Enqvists utomordentliga förmåga att lägga 
upp sina orienteringar underhållande, folkligt och 
lättfattligt. Hans popularitet i de kretsarna är enastå-
ende …160

Som vi tidigare sett har även historikern Nils 
Ahnlund och andra personer uppmärksammat Sankt 
Olofshamn i flera sammanhang, men genom Enqvists 
grundliga genomgång och publicering av alla uppgif-
ter om Medelpads fornlämningar lyftes platsen tyd-

1�0 A. Nilsson 1�3� s. 1��, 1�1.

244 24�



ligt fram även i ett arkeologiskt perspektiv. Enqvist 
har bland annat redovisat häradshövdingen Erik Teets 
viktiga anteckningar från 1�00-talet. I flera skrifter 
konstaterar Arvid Enqvist att den äldre järnålderns 
bebyggelsecentrum i Medelpad under yngre järnål-
der förskjutits till Selångersbygden, ”vilken också blir 
Medelpads äldsta historiska centrum”. För detta finner 
han bland annat stöd i Sankt Olofshamns placering i 
den inre delen av Selångersfjärden.1�1

Märkligt nog var Arvid Enqvist också den förste 
arkeologen som 1�2� uppmärksammade det medel-
tida S:t Olofs hamn och den intilliggande begrav-
ningsplatsen på Drakön i Hälsingland i samband med 
en besiktningsresa på Riksantikvarieämbetets upp-
drag.1�2

per hugo och Björned

Den första undersökningen som berörde den medelti-
da begravningsplatsen i Björned i Torsåker genomför-
des av folkhögskoleläraren Per Hugo (1���-1�3�).1�3 
Per Hugo var född och uppväxt i Bohuslän där fadern 
var folkskollärare. Per var en mycket begåvad, fängs-
lande och driftig man, men hans levnadsbana kanta-
des samtidigt av många tragiska inslag. Uppväxt i ett 
schartauanskt hem bröt han med fadern redan som 
1�-åring efter att ha dragits in i radikala kretsar. So-
cialt engagemang blev en ledstjärna för honom och  
ibland har gjorts gällande att ändringen av namnet 
Per Hugo Johansson till bara Per Hugo var inspirerad 
av den franske författaren Victor Hugo, vars sam-
hällskritiska bok Samhällets olycksbarn gjort starkt 
intryck på honom. Efter brytningen med fadern tog 
han jobb vid Göteborgstidningen som korrekturlä-
sare. Under en period därefter verkade han som rese-
talare inom nykterhetsrörelsen och tjänstgjorde vid 
dess tidning Reformatorn 1�0�.

Efter studentexamen i Göteborg 1�0� skrev Per 
Hugo in sig som student vid Uppsala universitet 
1�0� där han tog betyg i geografi, psykologi och arke-
ologi, dock utan att avlägga fil.kand.-examen. Under 
1�0� och 1�0� deltog han i Knut Stjernas arkeolo-
giska seminarium. Hans arkeologiska studier i nor-
disk och jämförande fornkunskap renderade honom 
vid tentamen för Oscar Almgren 1�12 betyget ”med 
utmärkt beröm godkänd”. I ett intyg utfärdat av Ture 
J. Arne 1�10 får Hugo mycket goda vitsord dels för 
sina manuskript till kulturhistoriska föreläsningar, 

1�1 Enqvist 1�3�; 1�40.
1�2 Lundström 1��3 s. �0; Huggert 1��� s. �0 ff.
1�3 Uppgifterna om Hugo har huvudsakligen hämtats från 
Jan Stattin (manus resp. muntl. uppgifter), se även Stattin & 
Martinius 1��1, samt Göteborgs studenter II (1�1�) s. 12�. Per 
Hugo som lärare på Hola har även skildrats av författaren Albert 
Viksten i den självbiografiska romanen Vindkantring (1��3).

dels för de av Hugo ledda sommar- eller hembygds-
kurserna i Uddevalla som anordnades av Göteborgs 
nation i Uppsala. 

1�0� kom Per Hugo till Torsåker i Ångermanland 
som ny lärare på Hola folkhögskola. Han hade träf-
fat skolans rektor Johan Sandler i Kiruna där Hugo 
under somrarna 1�0� och 1�0� ledde folkhögskole-
kurser som anordnades av IOGT. Hans ankomst till 
Hola sammanföll med den så kallade Holastriden då 
folkhögskolans statsbidrag drogs in av politiska skäl. 
Per Hugo gjorde därvid viktiga insatser för att or-
ganisera insamling av medel för att klara driften av 
skolan (fig. ��).

Per Hugo var en mångsidig man som närde ett stort 
intresse för musik och körsång. Psykologi och pedago-
gik låg honom nära och han hade långt gångna planer 
på att ge ut en bok om moral och etik. Kontakterna 
med USA var ett annat område som intresserade 
Hugo. 1�1� samlade han en lång rad kulturpersonlig-
heter i Sverige, däribland Carl Lindhagen och Ellen 
Key, i syfte att verka för startandet av en folkhög-
skola i USA. Året därefter gjorde han en ”sångarresa” 
till Amerika, men folkhögskolegrundandet rann av 
olika anledningar ut i sanden. Vid denna tid blev han 
blev riddare av Vasaorden. Om ett annat kulturellt 
och konstnärligt intresse vittnar hans roll som sekre-
terare i den 1�23 bildade byggnadskulturföreningen 
i Västernorrlands län.

Efter tolv år som ämneslärare och andrelärare blev 
Per Hugo 1�22 utsedd till grundaren Johan Sandlers 
efterträdare som föreståndare och rektor för Hola 
folkhögskola. I den rollen kom han att stanna kvar i 
Torsåker till 1�2�, då han plötsligt övergick till film-
branschen i Stockholm där han var verksam under de 
återstående åren av sitt liv.

Sin arkeologiska bakgrund och intresset för hem-
bygdsforskning omsatte Per Hugo på Hola, där han i 
sina morgonföreläsningar ofta knöt an till arkeologis-
ka och historiska frågor. 1�13 utförde han dessutom 
arkeologiska undersökningar av ett antal gravhögar i 
Torsåker i byarna Björned, Bringsta, Rogsta och Tom-
te. I en artikel i Hola elevförbunds tidskrift Hembyg-
den konstaterade han ”att åtminstone ett par såsom 
forngravar betecknade högar förskriva sig från his-
torisk tid, icke förhistorisk. 1400-talets Pukefejder 
och 1�00-talets rysshärjningar gåvo även anledningar 
att kasta upp högar – över fallna kämpar!”1�4 Att han 
gjort en koppling till Styresholm genom dess ”Puke-
fejder” är värt att notera. Vad han syftade på var i 
första hand den undersökning han gjorde i Björned på 
den plats som senare visade sig utgöra en medeltida 
begravningsplats. Samma år (1�13) lät han trycka den 
lilla skriften ”Gravformer och religionsbegrepp hos 

1�4 Hugo 1�14 s. 1� f.
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våra förfäder. Riktlinjer till föreläsning av Per Hugo”. 
Han kom dock aldrig att fördjupa sina arkeologiska 
studier eller publicera några större vetenskapliga ar-
beten.

Per Hugos upptäckt av begravningsplatsen i Björn–
ed gjordes alltså i samband med hans undersökningar 
sommaren 1�13. Råd inför undersökningarna hade 
han uppenbarligen fått från sin lärare och vän Oscar 
Almgren, för vilken han kort redovisat resultaten i 
ett brev.1�� Någon ytterligare dokumentation av den-
na undersökning finns inte. Hugo tolkade fyndplat-
sen – bland annat för att benen var så välbevarade 
trots att de legat i sand – som ett ”ofredsminne” från 
historisk tid, förslagsvis från rysshärjningarna i om-
rådet 1�21.

Magnus stattin och Björned, styresholm och 
”pukeborg”

Kännedomen om begravningsplatsen i Björned och 
om borglämningarna vid Styresholm och ”Pukeborg” 
i Torsåker hänger även nära samman med folkhögsko-
lemannen Magnus Stattin (1���-1��3).1�� Stattin var 
född i Nätra socken i norra Ångermanland där för-
äldrarna var hemmansägare. Magnus var enda barnet 
och efter att fadern dött när sonen var 1� och mo-
dern när han var 21, sålde han gården och blev 1�0� 
– efter militärtjänsten – elev på Hola folkhögskola 
i Prästmon. Där blev han kvar resten av sitt liv. Un-
der Holastriden 1�0�-1�10 tillhörde Magnus Stattin 
”Holas unga krafter”, den grupp på fem unga män 
som under ledning av Per Hugo vandrade runt i byg-
derna och samlade in pengar till skolans överlevnad 
(fig. ��). Stattin kom att tjänstgöra som vaktmästare, 
ämneslärare och kamrer vid Hola folkhögskola under 
åren 1�14-1�44. Han var aktiv i nykterhetsrörelsen 
sedan 1�0�1�� och under perioden 1�2�-1�30 var han 
kommunalfullmäktigeledamot i Torsåker.

Magnus Stattin gifte sig 1�1� med fotografen Elvi-
ra Sjödin. De fick fyra barn, däribland Jan Stattin (f. 
1�2�), kulturgeograf och lärare vid Hola folkhögskola 
sedan 1��3. Jan Stattin har varit en av initiativtagar-
na och projektledarna för Styresholmsprojektet.

Magnus Stattin hade ett stort kulturhistoriskt in-
tresse och bedrev omfattande hembygdsforskning om 
Ångermanland. Intresset för släkt- och personhistoria 
väcktes under ungdomsåren i Nätra där förfäderna 
varit sörkörare. Redan under militärtjänstgöringen i 
Boden 1�0�, kontaktade han Pelle Edholm i Bjärtrå 

1�� ATA, Torsåker sn.
1�� Uppgifterna om Stattin är huvudsakligen lämnade av sonen 
Jan Stattin. Se även Sjöqvist 1��� s. �4 ff. En stor del av hans 
efterlämnade samlingar finns på Landsarkivet i Härnösand, 
Enskilda arkiv A:4�.
1�� Sveriges Tempelriddare 1�43 s. 144.

angående ett stenåldersfynd som gjorts vid nyodling 
hemma i Nätra året innan.1�� Betydelsefull för hans 
fortsatta hembygdsforskning blev så småningom en 
kurs i hembygdsforskning för folkhögskolelärare som 
han deltog i 1�22. 

Inspirerad av bland andra Johan Nordlanders 
Norrlandsforskning började Stattin skriva artiklar 
i hembygdsämnen i ortspressen under 1�20-talet. 
Genom åren publicerade han en lång rad kultur-
historiska artiklar under signaturen Rinaldo (efter 
Zakarias Topelius bok om rövarhövdingen ”Rinaldo 
Rinaldino”, Stattins ungdomsidol). Till de viktigare 
ur arkeologisk synvinkel hör en artikelserie om ”Tors-
åkers fornminnesmärken” 1�3� som är en redovisning 
av den fornminnesinventering som utförts av Stattin. 
Denna gjordes som ett led i arbetet inom Torsåkers-
bygdens hembygdsförening som bildats året dess-
förinnan. Bland andra artiklar på samma tema kan 
nämnas beskrivningen av Torsåkers socken i bok-
verket Svensk hembygd. Ångermanland (1�3�). Han 
står också bakom merparten av innehållet i Torsåkers 
hembygdsskrift (1�4�-4�) och Torsåkers minnesskrift 
(1���). Dessutom gjorde han ett flertal folkminnes-
uppteckningar. Under åren 1�3�-1�44 fungerade han 
som Riksantikvarieämbetets lokalombud i Torsåker 
(1�44 också i Styrnäs).

Stattin var en driven arkiv- och släktforskare som 
redan 1�24 publicerade en större utredning om Släk-
ten Wallin från Ullånger, vilken han själv tillhörde. 
Senare deltog han också i en kurs i släktforskning på 

1�� Edholms handlingar (Bhf).

Figur 75. ”Holas unga krafter” kallades dessa män som under 
Holastriden 1�08-1�10 reste runt i Norrland för att samla in 
bidrag till Hola folkhögskolas fortlevnad när skolan mist sitt 
statsbidrag av politiska skäl. I gruppen ingick Magnus Stat-
tin (nr 2 från höger i basker) och den leddes av Per Hugo (sit-
tande). Bägge dessa gjorde viktiga insatser för den kulturhisto-
riska forskningen.
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Hola folkhögskola. Först efter sin pensionering fick 
han dock möjlighet att utveckla denna forskning till 
fullo genom att åta sig uppdrag att utarbeta en stor 
mängd antavlor. Sammanlagt lär han ha gjort om-
kring 300 släktutredningar. 

Magnus Stattin – som själv hade deltagit vid Per 
Hugos utgrävningar i Torsåker 1�13 – var den som 
rapporterade skelettfynden som gjordes i Björned 
1�4�. Denna gång återbegravdes skelettdelarna på 
den gamla kyrkogården invid Torsåkers medeltida 
kyrka i samband med en minnesceremoni. Ett min-
neskors av järn som vittnar om fynden sattes därvid 
upp vid gravplatsen norr om sakristian. Stattin skild-
rade den högstämda ceremoni som hölls i samband 
med gravsättningen i en hembygdsskrift. Med dessa 
nya fynd svängde också tolkningen av fyndplatsen i 
Björned definitivt, från att vara ryss- eller pestkyrko-
gård från 1�00-/1�00-talet till en förmodad gravplats 
från vikingatid eller tidigkristen tid.1�� Av intresse i 
sammanhanget är Stattins studier av uppgifterna om 
en äldre kyrkplats i Björneds grannby Kärvsta som 
han publicerade i flera artiklar.

Lämningarna efter ”Pukeborg” uppmärksamma-
des i antikvariska sammanhang av Magnus Stattin 
1�22. När han uppförde sitt hus i Prästmon alldeles 
intill folkhögskolan myntade han namnet ”Pukeborg” 
på fastigheten och de närbelägna borglämningarna. 
Anledningen till namnet var att han förknippade 
vallgravarna på platsen med historien om Erik Puke 
som förmodades ha en roll i striden om Styresholm 
i samband med Engelbrektsupproret. Stattin genom-
förde inte själv några utgrävningar på platsen, men 
däremot tillvaratog han och inrapporterade flera 
fynd från Styresholm. 1�2� tillvaratog han kol- och 
benrester vid borgen som frameroderat genom ras 
vid älvnipan. Han skickade in benen till riksantikva-
rien med anhållan om att ”dessa må bliva föremål för 
undersökning och bestämning, om de härröra av djur 
eller människa. Skulle det senare vara fallet, vore ju 
det ett gott belägg för att Borgen är platsen för uni-
onstidens Styresholm”. Docenten Elias Dahrs analys 
visade senare att benen bestod av nöt, får (eller get) 
och svin.1�0

I juni 1�34 skrev Magnus Stattin en initierad ar-
tikel om Styresholm och ”Pukeborg” i Härnösands-
Posten. Den minnessten som den då nybildade 
hembygdsföreningen sett som sin första uppgift att 
inviga två veckor senare i kronprins Gustaf Adolfs 
närvaro – som ett �00-årsminne av Engelbrekt och 
Erik Pukes förmodade intagande av borgen – beskrev 
Stattin som ”ett vackert uttryck av tacksamhet och 
vördnad för länge sedan bortgångna och glömda fä-

1�� M. Stattin 1�4�.
1�0 ATA, Torsåkers sn, Ån.

ders hjältemodiga handling och befriande insats för 
hembygdens värnande mot främlingshot och våld. 
De kämpade och kanske stupade men vunno likväl i 
striden för frihet åt sig och följande släkten i Ånger-
manland”.1�1

Erik Modin och styresholm

Minnesstenen vid Styresholm hade tillkommit på ini-
tiativ av komministern och regementspastorn i Mul-
trå Erik Modin (1��2-1��3).1�2 Modin föddes i Tåsjö 
församling i nordvästra Ångermanland där fadern 
var folkskollärare. Efter examen vid högre elemen-
tarläroverket i Härnösand 1��3 påbörjade han teo-
logistudier vid Uppsala universitet. Han prästvigdes 
1��� och tjänstgjorde under 1��0-talet i Linsell och 
Ytterhogdal i Härjedalen och i Sidensjö i Ångerman-
land. 1��4 gifte han sig med telegrafisten Helena 
Kjellerstedt (1��4-1��0). De fick två barn tillsam-
mans. 1�04 tillträdde Modin tjänsten som kommi-
nister i Multrå församling och tjänstgjorde från 1�0� 
även som regementspastor i Sollefteå. Som person 
stod Modin för en sträng moral, men han hamnade 
ibland också i kontroverser med domkapitlet och an-
dra om framförallt ekonomiska frågor. Modin väckte 
mer uppmärksamhet för sina insatser för hembygds-
forskningen än för sin verksamhet som själasörjare.

”Jag blev född till hembygdsvän”, skriver Erik 
Modin i sina postumt utgivna minnen, och syftar 
därmed på sin barndomsmiljö i Tåsjö där hans kul-
turhistoriska intresse väcktes redan i barnaåren. Ett 
av hans tidigaste minnen var när hans far folkskollä-
raren fick besök av den ångermanländske arkeologen 
och språkforskaren Karl Sidenbladh under dennes 
inventeringar av fornlämningar i Ångermanland på 
1��0-talet. ”Kanske riktade vad jag då hörde mitt håg 
åt detta håll”, skriver Modin.1�3

Under gymnasietiden i Härnösand – där han 
under en tid var skolkamrat med Pelle Molin – sti-
mulerades hans nyfikenhet på den norrländska kul-
turhistorien genom lärare som språkforskarna C. J. 
Blomberg och Johan Nordlander. Med den senare 
skulle han komma att dela ett livslångt intresse för 
norrländsk hembygdsforskning. Redan 1��0 fick han 
uppsöka biskopen Lars Landgren för att överlämna 
ett stenåldersföremål från sin hemtrakt till det då 
av biskopen nygrundade museisällskapet i Härnö-
sand. Hans intresse för och arbete med språk- och 
folkminnesforskning vidareutvecklades vid sidan 

1�1 Härnösands-Posten 1�/� 1�34.
1�2 Uppgifterna om Modin härrör huvudsakligen från SBL bd 
2� s. �03 ff., Modins postumt utgivna Modins minnen (1���) 
samt artiklar av bland andra Dag Strömbäck (1��� s. 103 ff), 
Paul Lundin (1���) och Erik J. Bergström (2001).
1�3 Modin 1��� s. 1�, 22.
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om teologistudierna i Uppsala på 1��0-talet där han 
blev medlem och sedermera ordförande i Norrlands 
nations landsmåls- och fornminnesförening. En för-
grundsgestalt inom denna forskning som Modin då 
blev bekant med var docenten J. A. Lundell. Lundell 
lät bland annat publicera Modins uppsats ”Huskurer 
och signerier samt folkliga namn på läkemedel från 
Ångermanland” i tidskriften Svenska landsmål 1���. 
Tillsammans med medelpadingen Natan Söderberg, 
sedermera verksam som lyriker och tidningsman, ut-
arbetade han Matrikel öfver i Upsala studerande norr-
länningar 15�5-188� som utgavs 1��0.

Modins första kulturhistoriska uppsats publice-
rades dock redan 1��4 i Härnösands-Posten under 
titeln ”Fornminnen i Ådalen”. En viktig insats för 
forskningen gjorde han när han samma år under sin 
viaticering i Åsele lappmark i Dorotea upptäckte och 
räddade stora delar av prästen Jonas A. Nenzéns rika 
och kulturhistoriskt värdefulla uppteckningar från 
lappmarken. Denna upptäckt som innehöll betydel-
sefullt språkligt material på samiska och finska förde 
honom bland annat tidigt samman med den blivande 
experten på finsk-ugriska språk, K. B. Wiklund.

Under sin tid i Härjedalen på 1��0-talet blev han 
lokalombud för riksantikvarien och – efter att ha 
stiftat bekantskap med Artur Hazelius – för Nord-
iska museet. En lång rad kulturhistoriska föremål 
samlade han in dels åt Nordiska museet, dels åt Jämt-
lands fornminnesförening. Modin lockades av de out-
forskade bygderna i Härjedalen och han kom tidigt i 
kontakt med Erik Fundin i Funäsdalen som grundade 
Härjedalens Fornminnesförening 1��4. Han gjorde 
också omfattande språkliga och folkloristiska upp-
teckningar i området som resulterade i boken Härje-
dalens ortnamn och bygdesägner (1�02). Mest känd är 
dock boken Gamla Tåsjö som i sin första upplaga ut-
kom 1�1�. Modins intressen var mångsidiga och som 
naturvän med förkärlek för jakt och fiske bidrog han 
inte minst med en rad studier kring Norrlands flora 
och fauna. Han publicerade en mycket stor mängd 
vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar i 
olika kultur- och naturhistoriska ämnen. Från 1�24 
bidrog han regelbundet med uppteckningsarbete åt 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.1�4

Erik Modin genomförde en rad arkeologiska un-
dersökningar av fornlämningar i Ångermanland, 
däribland flera järnåldersgravar i Multrå och i Nora. 
Modin var vidare en av initiativtagarna till ”Sollef-
teåortens och västra Ångermanlands hembygdsför-
ening” som grundades 1�2�. Han var föreningens 
ordförande 1�2�-1�2� och han verkade som redak-
tör för dess årsskrift Från Ådalsbygder som utkom 
1�2�-1�31. Förutom upptäckten av det Nenzénska 

1�4 Modin 1�31 s. 30� ff; 1�4�; 1�4�; 1���.

materialet tillhör tillvaratagandet av ”världens äldsta 
skida”, den så kallade Hotingskidan från stenåldern, 
hans många viktiga fynd. 

Medeltiden behandlade Erik Modin i flera artiklar 
om bland annat Ångermanlands kristnande, om of-
ferkällan i Sånga samt om det så kallade Aspöbrevet 
från Torsåker från 14��.1�� Han har också spelat en 
viktig roll för den allmänna bilden av Styresholms 
historiska betydelse. Redan 1�0� genomförde han 
en mindre undersökning vid borgen med hjälp av 
värnpliktiga från Västernorrlands regemente. Året 
därpå, 1�0�, skriver han till Pelle Edholm i Bjärtrå: 
”Är Herr Edholm i besittning av några dokument el-
ler sägner ur folkmun rörande Styresholms fästning 
(i Torsåker)? Jag har kommit att fästa min uppmärk-
samhet vid den gamla fogdeborgen för att måhända 
där få till stånd en minnessten. Behöfde därför skrif-
va något om platsen, hvartill material erfordrades.”1�� 
Först 1�33 publicerade han artikeln ”Styresholms 
fäste. Ångermanlands märkligaste historiska minne” 
i Hola elevförbunds årsskrift. När Torsåkersbygdens 
hembygdsförening året därpå lät avtäcka en minnes-
sten vid Styresholm i närvaro av kronprins Gustaf 
Adolf samma sommar, var det Modin som höll hög-
tidstalet. Talet sändes också som föredrag i radio och 
publicerades i en separat skrift.1�� Det var för övrigt 
Modin som formulerat förslaget till minnesstenens 
inskription, vilken fick sin slutgiltiga form med hjälp 
av riksantikvarie Sigurd Curman.

Erik Modin – som höll hårt på sin ställning och 
sina titlar – erhöll en rad utmärkelser för sin forsk-
ning och blev hedersledamot av flera föreningar. 1�0� 
blev han fil. hedersdoktor vid Uppsala universitet, le-
damot av Vasaorden 1�23 och samma år korrespon-
derande ledamot av Vitterhetsakademien. Han fick 
Svenska turistföreningens silvermedalj 1�10 och er-
höll 1�24 Nordiska Museets Artur Hazeliusmedalj i 
silver. En festskrift tillägnades honom vid hans ��-
årsdag 1�3�1�� och nästan �0 år gammal hedrades han 
av ett kungabesök hemma i Multrå i samband med 
Gustav VI Adolfs Eriksgata 1��1.

olof häggström och Bjärtrå fäste

Trots att inga arkeologiska utgrävningar genomför-
des vid Bjärtrå fäste under 1�00-talets första hälft, 
har platsen varit känd i bygden under lång tid. En av 
de personer som vid sidan av Pelle Edholm bidragit 
till detta är folkskolläraren, klockaren och kantorn i 
Bjärtrå, Olof (”Olle”) Häggström (1��2-1��3).1�� Hägg-

1�� Modin 1�10, 1�20, 1�24, 1�2�, 1�31.
1�� Edholms handlingar (Bhf).
1�� Modin 1�33, 1�34.
1�� Festin (red.) 1�3�.
1�� Uppgifterna om Häggström har bl.a. hämtats ur Svensk 
folkskolematrikel (1�22) och i minnesrunor i dagspressen.

24� 24�



ström var född i Grundsunda i norra Ångermanland 
där fadern var stallkarl. Olle, eller bara OH som han 
kallades, avlade folkskollärarexamen vid seminariet 
i Härnösand 1��3. Sin första ordinarie lärartjänst 
erhöll han 1���. Han tjänstgjorde bland annat i hem-
socknen Grundsunda och i Ramsjö i Hälsingland, 
innan han 1�0� fick tjänsten i skolan på Vallen i Bjär-
trå. Häggström gifte sig 1��� med Hanna Edelsvärd 
(1��3-1��1). De fick sju barn tillsammans.

Olle Häggström hade flera kommunala uppdrag 
och var under tjugo års tid ordförande i kommunal-
stämman i Bjärtrå. Han hade också avlagt organist- 
och kantorsexamen och kom vid sidan av lärartjäns-
ten att verka som organist och klockare i församling-
en från 1�0�-1�34. Förutom hembygdsforskning till-
hörde just musiken och sången hans stora intressen. 
Inom kyrkomusiken komponerade han ett hundratal 
stycken för orgel och kör. Han beskrevs som en per-
sonlighet i bygden, som inte lät sig påverka av samti-
dens stömningar och influenser utifrån.

Häggström blev tidigt intresserad av lokalhistoria. 
I början av 1�10-talet fick han kontakt med Pelle Ed-
holm i Bålsjö och tog del av dennes omfattande sam-
lingar om Bjärtrås historia. Han publicerade också en 
del utdrag ur dessa i ortspressen. Några år senare höll 
han flera föredrag i olika sammanhang där han med 
Edholms tillstånd använde sig av dennes samlingar. 
Efter ett välbesökt föredrag om ”Bjärtrå i gamla ti-
der” 1�20 publicerade han också en artikel om Ed-
holm och dennes forskning i tidningen Nord-Sverige. 
I ett brev till en anhörig bifogar Edholm tidningsar-
tikeln och skriver: ”Jag sänder dig en tidning som du 
ser mitt porträtt och en text som jag har fått allt för 
mycket beröm i. Det är skolläraren här i Bjärtrå som 
har skrifvit det.”1�0 Häggström tillhörde också dem 
som verkade för att Edholm skulle få en dräglig ålder-
dom och han medverkade i beslutet när kommunen 
löste in hans omfattande samlingar 1�21. 

Efter sin pensionering utarbetade Häggström 1��2 
på uppdrag av Bjärtrå folkskolestyrelse boken Bjärtrå 
socken. Saga och sanning som baserades på Pelle Ed-
holms anteckningar.1�1 Han var då själv �� år gammal 
och avled året därpå.

Olof Häggström var den som efter ett möte med 
arkeologen Gustaf Hallström i Härnösand 1�30 un-
dersökte närmare vad som egentligen kunde ligga 
bakom N. J. Ekdahls och Abraham Hülphers uppgif-
ter om ”Bjärtrå fäste” vid Kungsgården i Bjärtrå. Han 
besökte platsen och beskrev området för Hallström 
i ett brev med en bifogad skiss över förhöjningen i 
Kungsgårdsmyren.1�2

1�0 Edholms handlingar (Bhf).
1�1 Häggström 1��2.
1�2 ATA, Bjärtrå socken.

Gottfrid holmlund och Kyrkesviken

Kyrkesviken i Grundsunda uppmärksammades och 
undersöktes på 1�30-talet av folkskolläraren Gott-
frid Holmlund (1��4-1�3�).1�3 Holmlund växte upp i 
en fattig torparfamilj i Godmark i Grundsunda sock-
en och tillhörde en syskonskara på åtta bröder och 
tre systrar. Under konfirmationstiden upptäcktes 
hans begåvning av kyrkoherden Carl J. E. Hasselberg 
och redan som 1�-åring fick Holmlund – i avsaknad 
av examinerad lärarinna – tjänstgöra som tillförord-
nad lärare under några månader på de mindre folk-
skolorna i hemförsamlingen.

Genom ett ekonomiskt lån från en släkting kunde 
Holmlund avlägga småskollärarexamen i Östersund 
1�02. 1�04 sökte han inträde vid folkskoleseminariet 
i Härnösand och efter examen 1�0� tjänstgjorde han 
fram till 1�13 som folkskollärare i Njurunda socken 
i Medelpad. 1�14 kom han till Kiruna, där han stan-
nade i fem år. 1�1� gifte sig Holmlund med Thyra 
Sandberg (1���-1���) från Gideå. De fick två barn 
tillsammans.1�4 1�20 återvände han till hembygden 
där han först verkade två år i Husum i Grundsunda 
och därefter fram till sin död 1�3� i Järved i Arnäs 
socken.

Gottfrid Holmlund var en allsidig lärare som 
förutom av de teoretiska ämnena var road även av 
sång och musik, slöjd och trädgårdsskötsel. Han var 
verksam som ordförande inom Norra Ångermanlands 
förbundskrets av Sveriges folkskollärarförbund och i 
Arnäs södra pensionsnämnd. Han var liberal i sin 
människosyn och i hans anteckningar framskymtar 
ibland hans åsikter såväl om förstockade präster som 
om konservativa akademiker.

Intresset för hembygdsforskningen väcktes redan i 
unga år av en släkting, lektor Zacharias Grundström 
som varit lärare i kristendom, grekiska och hebre-
iska vid Falu högre allmänna läroverk. Grundström 
var mycket bevandrad i hembygdens och släktens 
historia och publicerade en artikelserie i ämnet i 
Örnsköldsviks Allehanda 1�0�-1�0�.1�� En annan 
avlägsen släkting med stort lokalhistoriskt intresse 
var Emil Molin som ungefär vid samma tid publice-
rade en omfattande skildring av Grundsunda socken 
i samma tidning. Holmlund blev också inspirerad av 
sin ”upptäckare” och mentor, den i hembygdskunskap 
och i den kyrkohistoriska forskningen bevandrade 
kyrkoherden i Grundsunda, teol. dr Carl J. E. Has-
selberg. 

1�3 Uppgifterna om Gottfrid Holmlund baseras på en av förf. 
utarbetad biografisk skildring av denne (manuskript).
1�4 I familjen ingick under 1�20-talet även Thyras fjorton år 
yngre syster Elsa – författarens mormor Elsa Häggkvist (1�10-
1���), f. Sandberg – under dennas barnaår.
1�� ”Lifvet vid en ångermanländsk gästgifvaregård. Sägner, 
historier och profetior.”
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Tiden på folkskoleseminariet i Härnösand blev 
avgörande för Gottfrid Holmlunds fortsatta verk-
samhet inom hembygdsarbetet. Långt senare daterar 
han själv starten för sin hembygdsforskning till 1�0�. 
Redan under studietiden 1�0� och 1�0� överläm-
nade han flera arkeologiska fynd från hemsocknen 
Grundsunda till Historiska museet i Stockholm. Sär-
skild betydelse för Holmlunds fortsatta forskarbana 
fick de stora hembygdskurserna i Härnösand 1�0� 
och 1�12. 1�14-1�1� deltog han också i de första ”ve-
tenskapliga kurserna i hembygdsforskning och hem-
bygdsundervisning för folkskolans lärare”. Som en av 
få lärare tenterade han vid kurserna både i svensk 
språkhistoria med paleografi och i folklivskunskap. 
Kursen i folklivsforskning var så omfattande att den 
bedömdes motsvara en fil.kand.-examen vid univer-
sitetet. 

Holmlunds första tidskriftsartikel publicerades i 
Nordiska museets årsbok Fataburen redan 1�13 och 
behandlade en bröllopssed som han upptecknat i 
Njurunda. Han kom senare att korrespondera med 
bland andra Norrlandsforskaren Johan Nordlander 
som var verksam som läroverksadjunkt i Stockholm. 
Den stora bredden i det kulturhistoriska intresset 
med såväl historiska, etnologiska och arkeologiska in-
slag som redan från början framskymtar hos Gottfrid 
Holmlund behöll han under hela sitt liv. Sitt engage-
mang för hembygdsundervisning i skolan gjorde han 
bruk av på alla sina tjänstgöringsorter.

Under åren i Kiruna (1�14-1�20) publicerade han 
flera längre kulturhistoriska artikelserier om sock-
narna i norra Ångermanland. Han utarbetade också 
ett omfattande manuskript om ”Jukkasjärvi socken 
före 1�00-talet” som var avsedd att utgöra en hand-
bok för lärare i historie- och hembygdsundervisning-
en. Bland de forskare med ångermanländska rötter 
som han umgicks med i Kiruna kan nämnas folklivs-
forskaren Ella Ohlson (Odstedt) och prästen och för-
fattaren Georg Bergfors.

Holmlunds Grundsundastudier intensifierades 
under tiden i Husum och Järved och kombinerades 
med djuplodande släktforskning. Han var dessutom 
en uppskattad föredragshållare. Under årens lopp 
publicerade han en lång rad artiklar och artikelserier 
i kulturhistoriska ämnen i tidskrifter och dagstid-
ningar. Bland dessa kan nämnas ”Fyra, sex och åtta 
knuta byggnader från Grundsunda” i Arkiv för norr-
ländsk hembygdsforskning 1�24-2� och ”Kvänland och 
kvänernas gåta” i årsboken Västerbotten 1�3�.

Redan i mitten av 1�20-talet hade Holmlund 
planer på att skapa en hembygdsgård i hemsocknen 
Grundsunda, men någon sådan kom aldrig till stånd 
under hans livstid. Under 1�30-talet var han dock en-
gagerad i Norra Ångermanlands fornminnesförening. 
Under åren 1�23-1�3� verkade han som riksantikva-

riens ombud i Grundsunda och Arnäs. Under 1�20-
talet började Holmlund kartera och avväga fyndplat-
ser och fornlämningar i Grundsunda och stod därvid 
i kontakt med bland andra Gustaf Hallström och O. 
B. Santesson. Han avvägde emellertid inte bara forn-
lämningar utan – vilket var nytt – också bytomter, 
gamla strandlinjer och uppgrundade fiskehamnar 
från historisk tid.

1�31 inledde Gottfrid Holmlund sina utgrävning-
ar av boplatsen vid Kyrkesviken. För att förhindra 
en pågående vandalisering av platsen anhöll han om 
tillstånd att göra en undersökning, vilken kom att gö-
ras helt och hållet på egen bekostnad. 1�32 fick han 
hjälp av läroverksadjunkten Torsten Michanek vid 
Örnsköldsviks samrealskola. Under 1�33 års säsong 
medverkade arkeologen Wilhelm Holmqvist från 
Riksantikvarieämbetet vid undersökningarna. Till 
de intressantare dragen i Holmlunds tidiga medel-
tidsarkeologiska undersökningar hör hans ambition 
att applicera olika naturvetenskapliga undersök-
ningsmetoder, däribland pollenanalys, men viktigt är 
också det breda angreppssättet som integrerar även 
folkminnen och ortnamn.

15.4 dEn vEtEnsKapLiGa 
hEMByGdsforsKninGEns utvEcKLinG i 
ånGErManLand och MEdELpad

Som vi har sett uppmärksammades och dokumente-
rades de flesta medeltida centralplatser som presen-
teras närmare i denna avhandling av personer som 
var verksamma under första hälften av 1�00-talet. 
Vad hade de gemensamt som gjorde att de vid just 
denna tid kom att engagera sig i utforskningen av de 
aktuella platserna? För att klargöra detta och förstå 
hur kunskapen om platserna vuxit fram krävs en när-
mare analys av den kulturhistoriska forskningen och 
det lokala historieintresset vid denna tid och en un-
dersökning av i vilka sammanhang de personer som 
stod bakom undersökningarna verkade. I vilken mån 
är de sju berörda forskarnas yrken – folkskollärare, 
folkhögskolemän, museiman respektive präst – av be-
tydelse för deras insatser? Dessa frågor leder också 
fram till vilken relation den norrländska hembygds-
forskningen hade till de akademiska miljöerna och de 
akademiska ämnesdisciplinernas framväxt.

I det följande skall därför den vetenskapliga hem-
bygdsforskningens utveckling i Ångermanland och 
Medelpad studeras närmare. Tyngdpunkten har här 
lagts på decennierna kring sekelskiftet 1�00 och 
tiden fram till andra världskriget, det vill säga den 
period då de behandlade centralplatserna uppmärk-
sammades och undersöktes. Med hjälp av sociologen 
Pierre Bourdieus och vetenskapshistorikern Ludwik 
Flecks analytiska begrepp kan utvecklingen disku-
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teras i termer av sociala fält, kulturellt kapital och 
tankekollektiv. Detta förutsätter dock en ingående 
redogörelse för de personer och nätverk som var in-
begripna i den norrländska hembygdsforskningen 
under den aktuella tidsperioden liksom av utveck-
lingen inom de kulturhistoriska ämnesområdenas 
Norrlandsforskning.

de norrländska hembygdskurserna i  
härnösand 1907

En storslagen start av långtgående betydelse fick den 
norrländska forskningen i samband med ”Västernorr-
lands läns Hembygdskurser och Ungdomsmöte” som 
samlade över �00 deltagare i Härnösand under mid-
sommarveckan 1�0�. Ytterligare över �00 enskilda 
dagbiljetter såldes till de nio dagar som kurserna på-
gick och över 1100 biljetter till enstaka föreläsningar 
och andra evenemang. Kurserna omfattade ca 40 
föreläsningar i så skilda ämnen som Norrlands djur-
värld, folkbildningsarbetet, hembygdsforskning, al-
kohologi, egnahemsfrågan, riksdagens historia under 
vasatiden, jordbrukets utveckling i Ångermanland 
och Medelpad, fornnordisk religion och gudalära, tu-
ristväsendets betydelse samt byggnadsstil och hem-
inredning. Som föreläsare medverkade den tidens 
främsta forskare, inom de kulturhistoriska ämnena 
bland andra arkeologen Oscar Almgren, Norrlands-
forskarna Johan Nordlander och Erik Modin, histori-
kerna W. M. Carlgren och K. A. Edin, och agronomen 
E. O. Arenander. Förutom föreläsningar och diskus-
sioner anordnades under veckan även konst- och 
fotoutställningar, folkmusik- och folkdansuppvis-
ningar, sångarfest samt en ungdoms- och idrottsfest 
med idrottstävlingar, konserter och gymnastikupp-
visningar samt samkväm, lekar och utflykter. Evene-
manget gick av stapeln på olika platser i Härnösand 
och dess närhet den 1�-24 juni (fig. ��).1��

Härnösandskurserna var de första i sitt slag i lan-
det, men en rad liknande hembygdskurser kom under 
det följande decenniet att anordnas i olika delar av 
riket av universitetens studentnationer. Av annan 
karaktär var de sommarkurser som arrangerades på 
själva universiteten redan under 1��0-talet. Den 
nära kopplingen till den akademiska forskningen 
var dock viktig även för de utlokaliserade kurserna. 
Hembygdskurserna i Härnösand genomfördes såle-
des i samverkan med Föreläsningsbyrån vid Uppsala 
universitet.1��

Genom hembygdskurserna i Härnösand 1�0� 
fångades en rad personer i Norrland upp och drogs 
med i en inspirerande och bildningstörstande miljö. 
En av dem var den unge seminarieeleven Gottfrid 

1�� E. Eriksson 1�0�.
1�� Arcadius 1��� s. 13�; Björkroth 2000 s. 112 ff.

Holmlund från Grundsunda. En annan deltagare var 
den då nästan �0-årige hembygdsforskaren Pelle Ed-
holm i Bjärtrå.

ungdomsrörelse med bildningsideal

Manifestationen i Härnösand 1�0� har sin bakgrund 
i den så kallade ungdomsrörelsen som flammade 
upp strax efter sekelskiftet som en reaktion på det 
som betraktades som industrialiseringens och stor-
samhället negativa verkningar för kultur- och sam-
hällsliv. Den svenska ungdomsrörelsen hade sina 
föregångare i Norge och Finland under 1��0- och 
1��0-talen. Till skillnad från politiska, religiösa och 
nykterhetsfrämjande rörelser var ”ungdomsfostran” 
och bildning ungdomsrörelsens huvuduppgift, vilket 
skulle ske genom egen verksamhet i förenings- och 
mötesform. Den stod därigenom folkhögskolorna och 
dess elevförbund nära. Rörelsen kännetecknades av 
väldiga stormöten och uppträdde i Sverige tidigast 
i Jämtland strax före sekelskiftet. I Ångermanland 
anordnades årliga ungdomsmöten med början 1���, 
oftast på Hola folkhögskola där de kombinerades 
med föreläsningskurser. Vid denna tid bildades också 
ungdomsföreningen ”Vårdkasen” vid Hola. Det första 
mötet i Medelpad avhölls i Sundsvall 1�02. Året där-
på bildades ”Medelpads ungdomsförbund” i samband 
med ett stormöte vid Ålsta folkhögskola i Fränsta.

Unionsupplösningen 1�0� stimulerade den pa-
triotiska nationalkänslan ytterligare och blev en in-
jektion för rörelsen. En viktig skrift för spridning av 
kunskap om ungdomsrörelsen publicerades 1�0� av 
den Sundsvallsfödde folkhögskoleläraren Ali Nord-
gren, vilken några år senare blev rektor för Ålsta 
folkhögskola i Medelpad. Långt senare, 1�43, konsta-
terade Nordgren att hembygdsrörelsen och ett par 
folkhögskolor växte fram ur den stämning som bar 
upp ungdomsrörelsens stora möten. Ungdomsrörel-
sen, som var opolitisk och religiöst neutral till sin 
karaktär, ville lyfta fram den folkliga kulturens bety-
delse i samhället och kallades ibland ”den kulturella 
ungdomsrörelsen”. Sången och musiken spelade en 
viktig roll för föreningsarbetet, liksom diskussioner-
na, litteraturen och idrottsverksamheten. Ali Nord-
gren menar att engagemanget på grund av rörelsens 
alltför obestämda målsättning snart övertogs av de 
mer politiskt, religiöst eller yrkesmässigt inriktade 
folkrörelserna.1��

Engagemanget inom ungdomsrörelsen utvecklades 
dock i flera riktningar och blev inte minst avgörande 
för den svenska hembygdsrörelsen. Museologen Ma-
ria Björkroth betonar i sin studie av hembygdsrörel-
sens framväxt att ungdomsrörelsen och dess ung-
domsmöten ingick i ett större nordiskt och europe-

1�� Nordgren 1�0�, 1�43 s. 23� f.
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iskt sammanhang. Hon konstaterar att rörelsen hade 
ett bevarandeperspektiv som tog utgångspunkt i en 
utvecklingsoptimism som förutsatte förnyelse med 
det gamla som grund.1��

norrländska studenters folkbildningsförening

1�0� års hembygdskurs i Härnösand anordnades 
av Norrländska Studenters Folkbildningsförening. 
Denna förening hade bildats i Uppsala 1�0� för stu-
denter som tillhörde Norrlands nation och Gästrike-
Hälsinge nation. Den tillkom mot bakgrund av den 
fosterländska våg som uppstått i samband med uni-
onsupplösningen och var tydligt inspirerad av ung-
domsrörelsens framgång. Föreningen, som också var 
öppen för vetenskapsmän, konstnärer och författare, 
hade till ändamål att ”inom hembygden verka såväl 
för folkupplysningens sak i allmänhet som särskildt 
för en större och noggrannare kännedom om hembyg-
den, dess språk, historia och minnen”. Föreningens 
verksamhet var indelad i olika avdelningar och hade 
välmeriterade ”inspektörer” som garanterade veten-
skapligheten i dess verksamhet, däribland språkfors-
karen J. A. Lundell och arkeologen Oscar Almgren. 
Den gav också ut en katalog över föreläsare och fö-

1�� Björkroth 2000 s. �� ff; jfr H. Berggren 1���.

reläsningar i norrländska hembygdsämnen. Genom 
anslag från de norrländska landstingen lämnade för-
eningen bidrag och stipendier för olika vetenskapliga 
undersökningar i Norrland.1�0

1�0� utkom det första häftet i den serie av små-
skrifter som utgavs av föreningen under titeln Norr-
land (fig. ��). Skriftserien redigerades av Johan Nord-
lander. Det var i andra numret av denna skriftserie 
som Ali Nordgren beskrev ungdomsrörelsen 1�0�, 
och i första numret som Erik Modin behandlade 
Olofsmässan och Johan Nordlander Kungsgården i 
Bjärtrå. Ett flertal nummer av skriften gavs ut under 
de första åren med kulturhistoriska bidrag från olika 
delar av Norrland. Med tiden koncentrerades också 
verksamheten inom föreningen till vetenskaplig hem-
bygdsforskning. Som en följd av detta ändrades nam-
net ”Folkbildningsförening” 1�13 till ”Hembygdsför-
ening”.1�1

Såväl den norrländska folkbildningsföreningen 
som hembygdskurserna i Härnösand kom till på ini-
tiativ av Theodor Hellman (1���-1���).1�2 Efter stu-

1�0 Festin 1�10; Sandler 1�0�; T. Hellman 1�1�a s. 4.
1�1 SOU 1�24:2� s. 41 ff.
1�2 SBL bd 1� s. ��3 ff; T. Hellman 1��3 s. 12�; Vallmark 1���. 
Se även Arcadius 1��� s. 13� ff. och M. Bäckström 2004 s. �3 ff.

Figur 76. Den stora hembygdskursen och ungdomsmötet i Härnösand midsommarveckan 1�07 blev ett storslaget startskott 
för hembygdsrörelsen och den kulturhistoriska forskningen i Norrland. Folkdansuppvisning var en av många välbesökta 
tillställningar. Foto i Länsmuseet Västernorrlands arkiv.
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dentexamen vid läroverket i Härnösand studerade 
prästsonen Hellman i Uppsala 1���-1�0� och hade 
filosofi och pedagogik som huvudämnen. Han påver-
kades kraftigt av ”folkpsykologin” som lade grunden 
för hans intresse för folkliv och traditioner i hem-
bygden. Genom folkbildningsföreningen kunde Hell-
man i ungdomsrörelsens anda verka för den svenska 
kulturen i Norrland. Viktiga i dessa avseenden blev 
också hans studier i arkeologi vid Knut Stjernas och 
Oscar Almgrens seminarium i Uppsala.

föreningen för norrländsk hembygdsforskning

Det stora intresse som den första hembygdskursen 
1�0� uppbådat kring norrländsk kulturhistoria ledde 
till ännu en hembygdskurs i Härnösand 1�0� då bland 
andra riksantikvarien Oscar Montelius medverkade. 
Kurserna vittnade om ett uppdämt behov av fördju-
pad forskning om Norrland och på Hellmans initia-
tiv grundades samma år Föreningen för norrländsk 
hembygdsforskning. Finansieringen skedde med hjälp 
av ett större konst-, hantverks- och hemslöjdslotteri. 
Föreningen syftade till att ”genom insamlande av ma-
terial för norrländsk hembygdsforskning och genom 
detsammas vetenskapliga bearbetande vinna och 
genom musei-, biblioteks- och undervisningsverk-
samhet sprida större och noggrannare kännedom om 
Norrland, dess natur, språk, historia och minnen samt 
på grundvalen därav ingjuta en varaktig känsla för 
hembygd och fosterland”. Till skillnad från det mu-
seisällskap som bildats i Västernorrland redan 1��0 
betonade föreningen den vetenskapliga bearbetning-
ens betydelse för verksamheten. Aktiviteterna kring 
den nybildade föreningen var mycket omfattande och 
arbetet fördelades på avdelningar för naturhistorisk 
forskning, arkeologisk och kulturhistorisk forskning, 
folkmålsforskning, folkmusik, biblioteksverksamhet 
samt undervisningsverksamhet.1�3

Med utgångspunkt i Västernorrlands läns musei- 
sällskaps samlingar skapade föreningen 1�12 ”Norr-
lands kulturhistoriska museum”. Genom en kunglig 
skrivelse slogs fast att verksamhetsområdet skulle 
omfatta hela Norrland, och representanter för alla 
Norrlandslän ingick i styrelsen. 1�13 inleddes arbetet 
med uppbyggnad av ett friluftsmuseum på Murber-
get i Härnösand. Ambitionen var att skapa ett norr-
ländskt centralmuseum, men när de övriga länen så 
småningom skapat egna museer koncentrerades verk-
samheten till Västernorrlands län. Theodor Hellman 
fungerade – vid sidan av sitt arbete som folkskolein-
spektör – som museets intendent och föreståndare 
ända till 1�4�.1�4

Samma år som museet grundades (1�12) anord-
nade föreningen ännu en hembygdskurs i Härnösand 

1�3 T. Hellman 1�1�a; B. Hellman 1��2 s. 1�4.
1�4 T. Hellman 1�1�a s. 10 ff.

– även denna gång med bland andra riksantikvarien 
Montelius som medverkande. Arrangemanget avhölls 
liksom tidigare i anslutning till ett ungdomsmöte i 
staden. I samband med detta arrangerades också en 
stor utställning av äldre kyrklig konst från landsde-
len som skulle få stor betydelse för medeltidsforsk-
ningen i Norrland.

Ett viktig organ för föreningen blev tidskriften Ar-
kiv för norrländsk hembygdsforskning som med Theo-
dor Hellman som redaktör startades 1�1�. I denna 
kom förutom årsredogörelser för föreningens arbete 
en hel rad vetenskapliga artiklar med anknytning 
till verksamheten att publiceras. Föreningens verk-
samhet i Härnösand – ”Norrlands Athen” som sta-
den kallades – var sammantaget så omfattande att 
författaren Olof Högberg i en bok 1�20 kallade den 
”Folkuniversitetet i Härnösand”. Vid denna tid hade 
föreningen ca 1�00 medlemmar.1�� 

1�� Rieck-Müller & Högberg 1�20 del I s. 201, 203; jfr Sundin 
2004 s. �3 f.

Figur 77. Det första numret av tidskriften Norrland som 
gavs ut av Norrländska Studenters Folkbildningsförening 
i Uppsala 1�06 innehöll en artikel om Sankt Olofskulten i 
Norrland av prästen Erik Modin, och en om Kungsgården 
i Ångermanland av läraren Johan Nordlander.
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Mattias Bäckström har i en idéhistorisk studie 
jämfört Hellmans skapande av ett norrländskt ”cen-
tralmuseum” med tillkomsten av ”centralfängelset” i 
Härnösand. Han menar att bägge institutionerna var 
uttryck för en professionalisering i början av 1�00-
talet som innebar olika former av registrering och 
klassificering som utfördes av experter. Bägge förete-
elserna var ett led i samhällets pågående ”discipline-
rings- och fostransverksamhet” under 1�10-talet, om 
än med olika intensitet. En viktig roll i denna utveck-
ling fick folkskolan och hembygdsundervisningen.1��

Att begreppet ”hembygdsforskning” användes i 
föreningsnamnet redan vid bildandet 1�0� är sig-
nifikativt. Museologen Maria Björkroth har visat att 
detta begrepp användes i Finland redan under 1��0-
talet och innebar ett konstruktivt utbyte mellan 
ortskunskap och akademisk forskning. Verksamhe-
ten i Finland var också nära knuten till hembygds-
undervisningen i skolan och dess pedagogik. I samma 
anda gav också studentföreningen Verdandi 1�10 ut 
en småskrift Om hembygdsforskning som skrivits av 
folkskolläraren Nils Edberg.1�� 

Redan några år tidigare hade dock ångermanlän-
ningen Erik Modin vid de stora hembygdskurserna 
i Härnösand 1�0� hållit ett föredrag om just ”hem-
bygdsforskning”. Modin påpekar att alla på olika sätt 
kan medverka till denna forskning. Hembygdsforsk-
ningen, menar Modin, är ett av sätten att öka män-
niskors upplysning som syftade till ”folkandans stär-
kande, fosterlandskärlekens fördjupande och den na-
tionella kraftens höjande”. 1�12 publicerade Modin 
också en artikel med ”En öfverblick öfver den norr-
ländska bygdeforskningen” i Tidskrift för det svenska 
folkbildningsarbetet.1��

de vetenskapliga kurserna för folkskollärare

År 1�14 fick hembygdskurserna i Härnösand en fort-
sättning som blev grundläggande för föreningens 
undervisningsverksamhet i flera år framöver. Då 
inleddes nämligen de ”vetenskapliga kurserna i hem-
bygdsforskning och hembygdsundervisning för folk-
skolans lärare” i Härnösand. Genom en ”vetenskap-
ligt grundläggande undervisning”, skriver kursernas 
föreståndare Theodor Hellman, syftade dessa kurser 
till ”hembygds- och fosterlandskunskapens spridan-
de”. Det gällde nu att föreningens samlade kunskap 
skulle nå ”ut i de vidaste kretsar av vårt folk och bli 
till själva kärnan i dess tankekrets och känsloliv”. Ett 
sådant mål kunde inte uppfyllas på ett bättre sätt än 
via folkskolan och dess lärare. Initiativet till kurser-
na kom liksom tidigare från Theodor Hellman, som 

1�� M. Bäckström 2004.
1�� Björkroth 2000 s. 3�, 44 ff.
1�� Modin 1�0�b, 1�12.

samtidigt verkade som folkskoleinspektör och lärare 
vid folkskoleseminariet i Härnösand. Den direkta 
kopplingen mellan hembygdsforskning och hem-
bygdsundervisning är tydlig. Till den första kursen 
1�14-1�1� antogs 2� folkskollärare från olika delar av 
Norrland (fig. ��).

Kurserna är så grundläggande för den fortsatta 
utvecklingen att de kräver en närmare presenta-
tion.1�� De omfattade två årskurser om vardera två 
månader med i genomsnitt tjugo föreläsningar och 
fem seminarieövningar i varje ämne, vartill kom flera 
exkursioner. Den avsatta kurstiden visade sig snart 
vara alltför kort för den krävande undervisningen 
med heldagsföreläsningar i sexton ämnen utan tid 
för instudering. När den tredje kursen inleddes 1�1� 
utökades därför kursen något, så att första årskursen 
sammanlagt omfattade 1�� föreläsningar, 4� dubbel-
timmars seminarieövningar och en tredagars exkur-
sion till Skuleberget och Ulvön. Den andra årskursen 
hade ungefär samma omfattning.

Vad som ansågs ingå i begreppet hembygdsforsk-
ning och hembygdsundervisning framgår av tabell �2 
som redovisar de ingående ämnesgrupperna, ämnena 
och föreläsarna i den första kursen som gavs 1�14-
1�1�.

För dem som så önskade fanns möjlighet att av-
lägga tentamen i de olika delkurserna. För detta 
krävdes dock relativt omfattande självstudier, vilket 
gjorde att en eventuell tentamen fick läggas efter 
den ordinarie kurstiden. Till de som avlade examen 
hörde Gottfrid Holmlund som 1�1� tenterade både 
i folklivskunskap och i svensk språkhistoria med pa-
leografi.

Föreläsningarna under kurserna hölls normalt i 
folkskoleseminariets byggnad i Härnösand. Under 
den första kursen gjordes också flera kortare utflyk-
ter i Härnösandstrakten samt en fyra dagar lång ex-
kursion i Jämtland inom ramen för ämnet geologi och 
geografi. De stora världshändelserna påverkade dock 
kursupplägget under de första åren, så till vida att 
den första årskursen fick avbrytas i förtid när såväl 
föreläsare som kursdeltagare blivit inkallade till mi-
litärtjänstgöring i samband med första världskrigets 
utbrott 1�14. Per Stolpe som var en av föreläsarna 
har beskrivit hur han i slutet av juli ”i en hast måste 
resa hem till Själevad, där ’klockorna med ängsligt 
dån’ förkunnade mobilisering – världskriget hade 
börjat”.200

Den första kursens avslutning 1�1� gick av stapeln 
vid den då alldeles nyuppförda Ångermannagården 
på Murberget – friluftsmuseets första gårdsanlägg-

1�� En översikt av kursverksamheten ges i T. Hellman 1�1�a s. 
42 ff.
200 Stolpe 1�3� s. 4�.
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ning – med tal av biskop Lönegren som också invigt 
kurserna:

Under tal, sång och folklekar fortsatte sedan aftonen i 
bästa stämning och i skenet av den i den stora öppna 
spisen flammande brasan bjöd man varandra till sist 
farväl efter ett i allo gott samarbete under den 4 må-
nader långa arbetstiden.201

Ett viktigt led i kursernas målsättning för hem-
bygdsundervisningens metodiska utveckling var att 
lägga grunden för systematiska sockenundersökning-
ar.202 Kursernas föreståndare Theodor Hellman sam-
manfattade efter den första kursens fullbordan att 

201 Hellman 1�1�.
202 M. Bäckström 2004 s. 3� f.

”synnerligen glädjande resultat börjat skönjas” inom 
hembygdsforskningen i området: 

Det utforskande av hembygden, vartill kurserna av-
sett att skänka de första betingelserna, har av flera 
av deltagarna påbörjats, och så långt vi ha oss bekant, 
äro f. n. undersökningar av fyra socknar i full gång, 
Grundsunda, Nätra och Ytterlännäs socknar i Ånger-
manland samt Njurunda socken i Medelpad.203

Gottfrid Holmlund stod för två av dessa socken-
undersökningar, Grundsunda och Njurunda, vilka 
han för övrigt påbörjat redan före kurstiden. För 
Nätra svarade folkskolläraren i Köpmanholmen C. V. 
Renström och för Ytterlännäs Anton Larsson Wes-
tander.

Kursverksamheten pågick under varje sommar 
till och med 1�21, vilket innebar att fyra hela kur-
ser fördelade på två säsonger vardera genomfördes. 
Folkskollärarna erhöll särskilda statsunderstödda 
stipendier för att kunna delta i kurserna. Ytterligare 
personer fick möjlighet att delta utan stipendier. Re-
dan från och med 1�1�, det vill säga efter den första 
fullständig kursen, utvidgades upptagningsområdet 
så att upp till tio folkskollärare från andra delar av 
landet fick möjlighet att delta. Totalt genomgick fler 
än hundra folkskollärare dessa omfattande kurser un-
der perioden 1�14-1�21. Av dessa var en mindre del 

203 Hellman 1�1�.

Tabell 52. Ingående moment och ansvariga lärare vid de veten-
skapliga kurserna i hembygdsforskning och hembygdsundervis-
ning för folkskollärare i Härnösand 1�14-1�15.

ämne Lärare

naturvetenskaplig ämnesgrupp

Geologi och geografi fil. dr. Per Stolpe

Botanik fil. mag. Elias Melin

Zoologi doc. Sven Ekman

Meteorologi lektor Gustaf Timberg

språkvetenskaplig ämnesgrupp

Svensk språkhistoria med 
paleografi

rektor Gottfrid Kallstenius

Nusvenska med 
litteraturstudier

rektor Martin Granér

Folkmålskunskap prof. j A Lundell

Folklivskunskap doc. Tobias Norlind

historisk ämnesgrupp

Fornkunskap doc. Sune Lindqvist

Svensk historia fil. dr. Birger Lövgren

Historisk statistik amanuens H Gahn

Bygdehistoria fil. lic Nils Ahnlund

Konsthistoria fil. lic. Henrik Cornell

pedagogisk ämnesgrupp

Psykologi lektor Valter Fevrell

Pedagogik folskoleinsp. Theodor Hellman

Hembygdsundervisningens 
pedagogik

folkskoleinsp. Theodor 
Hellman och fil. dr. Per Stolpe

Figur 78. 1�14-1�21 anordnades i Härnösand omfattande vetenskap-
liga kurser i hembygdsforskning för folkskollärare. Kurserna leddes av 
den tidens främsta forskare och fick stor betydelse för Norrlandsforsk-
ningens och hembygdsundervisningens utveckling. På denna bild med 
lärare och elever vid 1�15 års kurs syns föreståndaren, folkskoleinspek-
tör Theodor Hellman sittande i mitten mellan konsthistorikern Henrik 
Cornell (till vänster) och geografen Per Stolpe. En av eleverna var Gott-
frid Holmlund. Foto i Länsmuseet Västernorrlands arkiv.
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kvinnor. Efter något års uppehåll planerades 1�23 för 
en fortsättning i form av en kortare kurs i hembygds-
undervisning för småskollärarinnor. Fler än 1�0 per-
soner anmälde sig. Av olika anledningar blev kursen 
inte av det första året, men däremot året därpå.

Det kontaktnät som skapades mellan de hem-
bygdsforskande folkskollärarna genom dessa kurser 
var betydelsefullt för framtiden. Den ideologiska 
grunden för kurserna var som idéhistorikern Mattias 
Bäckström påtalat fosterlandskärlek och folkfostran. 
Genom en väl planlagd hembygdsundervisning som 
byggde på åskådningsundervisning skulle ”idealbil-
den av fosterland och hembygd, samhörighet och rot-
fasthet” spridas i Norrland.204

de professionella forskarna

Den vetenskapliga ambitionsnivån var mycket hög 
vid kurserna och samlade den tidens mest framstå-
ende och lovande forskarbegåvningar. Vilka var de 
och vilket inflytande hade de på utvecklingen av 
den norrländska hembygdsforskningen? Utan att be-
handla samtliga skall flera av de medverkande före-
läsarna kommenteras, i synnerhet de som har direkt 
anknytning till de kulturhistoriska ämnena. Detta 
har nämligen avgörande betydelse för förståelsen av 
den kunskap som folkskollärarna erhöll samt de ve-
tenskapliga nätverk och den forskningsmiljö som de 
härigenom blev delaktiga i – det sociala fältet och 
tankekollektivet för att använda de sociologiska ana-
lysbegreppen.

Kursen i fornkunskap leddes av docenten Sune 
Lindqvist (1���-1���).20� I likhet med Theodor Hell-
man hade Lindqvist ingått i Knut Stjernas och Oscar 
Almgrens arkeologiska seminarium i Uppsala. Han 
disputerade 1�1� på avhandlingen Den helige Eskils 
biskopsdöme som hade en närmast medeltidsarkeolo-
gisk inriktning. 1�2� blev han professor i Uppsala ef-
ter Almgren. Lindqvists kurs var mycket omfångsrik 
och förteckningen över kurslitteratur till självstu-
dier omfattar mer än femtiotalet titlar. En särskild 
skrift med Grundlinjer till svensk fornkunskap som 
sammanställts av Lindqvist gavs dessutom ut som 
ledning för kursdeltagarna. Undervisningen bestod 
under den första årskursen av femton föreläsningar, 
tre seminarieövningar och en kvällsutflykt. Ett stort 
antal skioptikonbilder användes vid föreläsningarna. 
Lindqvist skriver själv:

Särskild vikt lades vid att ge kursdeltagarna en fyl-
ligare översikt av Sveriges äldre bebyggelsehistoria, 
sådan denna skisserats i de för ämnet utgivna Grund-
linjerna. Fyra av kursdeltagarna fingo därför i upp-

204 M. Bäckström 2004 s. 3� ff, �� f.
20� Arwidsson 1���.

drag att vid seminarieövningarna, som höllos i muséet 
under begagnande av dess fornsaksförråd, referera 
lämpliga partier ur fyra uppsatser om stenåldern i 
olika mellansvenska landskap. En femte fick med stöd 
av en tryckt fyndförteckning behandla Helsinglands 
stenålder ur en likartad synpunkt.
 Kvällsutflyktens mål var ett närbeläget begrav-
ningsfält, som demonstrerades och gav anledning till 
diskussion rörande olika fornlämningar.206

Seminarieövningarna var således direkt knutna 
till det landskapsvis planlagda bebyggelsehistoriska 
projekt rörande landets stenålder som vid denna 
tidpunkt nyligen resulterat i flera avhandlingar vid 
Uppsala universitet. 

Kursledaren i bygdehistoria var historikern och 
norrlänningen fil.mag. Nils Ahnlund (1���-1���).20� 
Han disputerade 1�1�, blev professor i Stockholm 
1�2� och invaldes i Svenska Akademien 1�41. I en 
redogörelse för kursen 1�1� konstaterar Ahnlund 
att traditionerna om ”Styrnäs slott” kom upp till dis-
kussion vid den första seminarieövningen. Några år 
senare behandlade Ahnlund dessa traditioner i arti-
keln ”Norrlänningarnas resning sommaren 1434” som 
publicerades i andra årgången av Arkiv för norrländsk 
hembygdsforskning 1�1�. Som vi tidigare sett skulle 
han sedermera i många sammanhang även beröra 
Sankt Olofstraditionerna i Norrland, inte minst i de 
stora verken Sundsvalls historia (1�21) och Jämtlands 
och Härjedalens historia (1�4�).

Kursen i svensk historia leddes av fil.dr Birger 
Lövgren (1���-1�4�), som disputerade i historia 1�1� 
och sedermera kom att verka som lärare och rektor 
på flera läroverk i Karlskrona och Stockholm.20� Un-
der många år var han också verksam som kommunal-
man i Stockholm. 

Det konsthistoriska avsnittet leddes av medelpa-
dingen fil.kand. Henrik Cornell (1��0-1��1), som 
haft en betydelsefull roll i samband med utställ-
ningen av äldre kyrklig konst i Härnösand 1�12. 1�1� 
disputerade han på en avhandling i detta ämne och 
1�31 blev han professor i konsthistoria i Stockholm. 
Vi får anledning att återkomma till honom.

Kursen i folklivsforskning leddes av docent Tobias 
Norlind (1���-1�4�) som var folklorist och musikhis-
toriker.20� Han blev sedermera chef för Musikhisto-
riska museet (nuv. Musikmuseet). Under de år som 
Härnösandskurserna avhölls (1�14-1�21) var Gottfrid 
Holmlund den ende folkskollärare som tenterade 

20� Lindqvist 1�1�.
20� I. Andersson 1���.
20� Svenska män och kvinnor bd � s. 1�2.
20� SBL bd 2� s. ��� ff. Norlinds folkloristiska verksamhet har 
presenterats av Bringéus 1��0.
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ämnet folklivskunskap. Ämnet var då alldeles nytt 
som eget universitetsämne.

Undervisningen i folkmålskunskap leddes av pro-
fessorn i Uppsala J. A. Lundell (1��1-1�40) som bland 
annat skapade det så kallade landsmålsalfabetet och 
var redaktör för tidskriften Svenska landsmål.210 Till 
kurserna trycktes 1�14 en liten skrift med Norrländ-
ska språkprov som Lundell sammanställt. 

Avsnittet om svensk språkhistoria med paleografi 
leddes av musikern och rektorn vid högre allmänna 
läroverket i Härnösand Gottfrid Kallstenius (1��3-
1�42).211 Kallstenius hade disputerat på en avhand-
ling om Värmländska bärgslagsmålets ljudlära 1�02, 
verkat som docent i nordiska språk vid Uppsala uni-
versitet och erhöll senare professors namn. Tre små-
skrifter av Kallstenius utgavs som stöd för undervis-
ningen, en om svensk språkhistoria, en om svensk pa-
leografi samt en Svensk språkhistorisk läsebok. Gott-
frid Holmlund tenterade för Kallstenius 1�1�.

Läraren i geologi och geografi liksom i hembygds-
undervisningens metodik var fil.dr Per Stolpe (1���-
1���) som verkade vid Hampnäs folkhögskola i norra 
Ångermanland.212 Vi skall återkomma även till ho-
nom.

Genom det ambitiösa kursupplägget blev semina-
rieledarna – i den mån de inte redan var det – väl för-
trogna med Norrlandsforskningen. Samtliga föreläsa-
re som deltagit vid den första kursen 1�14-1�1� med-
verkade även under flera av de följande tre kurserna. 
Några föreläsare tillkom dock senare, såsom Erik Sal-
vén som ersättare för Henrik Cornell i konsthistoria, 
Carl Larsson som ersättare för Gottfrid Kallstenius 
i svensk språkhistoria och paleografi, samt Wilhelm 
Carlgren som ersättare för Birger Lövgren i svensk 
historia. Samtliga föreläsare var män.

den tidiga arkeologiska forskningen i  
ångermanland och Medelpad

För att kunna sätta in den undervisning som folk-
skollärarna erhöll vid de vetenskapliga hembygds-
kurserna i Härnösand i ett sammanhang och relatera 
den till de arkeologiska undersökningarna av central-
platserna är det nödvändigt att närmare studera hur 
utvecklad den vetenskapliga forskningen inom de 
kulturhistoriska ämnesområdena var i Norrland vid 
denna tid.213 Vilka var de som bedrev forskning inom 
dessa områden och hur utvecklades forskningen? Vi 
ska undersöka detta närmare och därvid lägga sär-
skild vikt vid medeltidsforskningen.

210 SBL bd 24 s. 2�1 ff; Sellberg 1��3 s. 340 ff.
211 SBL bd 20 s. ��3 ff.
212 Svenska män och kvinnor bd � s. 2�0.
213 En översiktlig redogörelse för forskningen i länet 
publicerades av Theodor Hellman 1�4�.

Om vi först tittar på den arkeologiska forskningen 
visar det sig att mycket få vetenskapligt motiverade 
arkeologiska undersökningar hade genomförts i regi-
onen i början av 1�00-talet, och än färre med inrikt-
ning mot medeltid. När den första hembygdskursen 
hölls i Härnösand 1�0� hade således bara några en-
staka utgrävningar genomförts i länet, och då uteslu-
tande av gravhögar från järnåldern. Vi känner visser-
ligen till att gravhögar grävts ut av historiskt intresse 
såväl under 1�00- och 1�00-talen i landskapen, men 
dokumentation från dessa saknas. Detta gäller i hög 
grad även de grävningar som företogs under 1�00-ta-
let av bland andra Nils Johan Ekdahl, Karl Sidenbladh 
och Bror Emil Hildebrand. 

Särskilt betydelsefull för utvecklingen blev dock 
Karl Sidenbladh (1�40-1�11) som genomförde arkeo-
logiska inventeringar och undersökningar i Ånger-
manland och Medelpad under 1��0-talet som Vit-
terhetsakademiens stipendiat.214 Sidenbladh var född 
i Arnäs socken i norra Ångermanland och blev stu-
dent i Uppsala 1���. Efter studierna i Uppsala blev 
han så småningom chef för Statistiska centralbyrån i 
Stockholm. Under studietiden företog han med re-
sestipendium från Vitterhetsakademien sommaren 
1��4 ”en 1� mils fotvandring” genom Grundsunda, 
Arnäs och Själevads socknar och förde anteckningar 
om ”några fornminnen” som han besökte. Under de 
följande åren fortsatte arbetet så att han 1��� hade 
inventerat större delarna av både Ångermanland 
och Medelpad. Hans studier blev allmänt kända och 
därför särskilt viktiga när de publicerades i artikeln 
”Öfversigt af Ångermanlands fasta fornlemningar” 
i Antiqvarisk tidskrift 1���. Prästen Ekdahls inven-
teringar i Ångermanland och Medelpad på 1�20- 
och 1�30-talen publicerades däremot först 1�2�,21� 
medan riksantikvarien Hildebrands utgrävningar av 
gravhögar i Överlännäs 1��3 överhuvudtaget inte do-
kumenterades närmare och offentliggjordes.21�

Mer systematiska undersökningar av järnålders-
gravar företogs först i slutet av 1��0-talet i flera 
socknar i Medelpad av zoologen Gottfrid Adlerz 
(1���-1�1�).21� Adlerz var lektor vid Sundsvalls högre 
allmänna läroverk och skulle bli internationellt känd 
för sina studier av insekternas ”själsliv”. 1��� publi-
cerade han skriften Om människans ursprung som 
det allra första numret av den populärvetenskapli-
ga skriftserien Verdandi. I Medelpad gjorde Adlerz 
bland annat arkeologiska undersökningar av ”Stark– 
otters grav” i Tuna, till vilken en lång rad sägner är 
knutna. Hans arkeologiska undersökningar 1��� och 

214 Svenska män och kvinnor bd � s. 2.
21� Hallström 1�2�.
21� Grundberg 200�a s. 1�4.
21� Svenska män och kvinnor bd 1 s. 22.
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1���-1��� publicerades i Vitterhetsakademiens må-
nadsblad 1���-�� respektive 1�00.

I Ångermanland genomförde arkeologen Ture J. 
Arne utgrävningar av det vikingatida gravfältet på 
Långön i Hotingsjön i det inre av Ångermanland 
redan 1�0�, men det skulle ta tid innan dessa fick 
större betydelse. Resultaten publicerades nämligen 
först tjugo år senare i tidskriften Fornvännen.

Istället skulle 1�0� års hembygdskurser i Härnö-
sand på flera sätt bli viktiga för utvecklingen av den 
arkeologiska verksamheten i regionen. Som föreläsare 
vid kurserna medverkade nämligen Oscar Almgren 
(1���-1�4�),21� vilken 1�13 blev landets förste profes-
sor i ämnet som då kallades ”nordisk och jämförande 
fornkunskap”. I samband med kursen 1�0� publicera-
de han i Norrländska Studenters Folkbildningsföre-
nings småskrift Norrland en populärt hållen översikt 
av Medelpads och Ångermanlands fornminnen från 
hednatiden. Redan året därpå, i juni 1�0�, företog 
han med anledning av en vägomläggning en under-
sökning av ett järnåldersgravfält vid Tullportsparken 
i Härnösand. 

Vid hembygdskursen 1�0� deltog även arkeologen 
Gustaf Hallström (1��0-1��2), som samma sommar 
genomförde en dokumentation av de välkända häll-
ristningarna vid Nämforsen. Hallström blev med ti-
den en mycket erfaren Norrlandsarkeolog, expert på 
såväl hällkonst som samiska lämningar. 1�23 företog 
han utgrävningar både av ett järnåldershus i Bollnäs, 
Hälsingland, och en stenåldersgrav i Indal, Medelpad. 
Några år senare skulle Hallström studera medeltida 
borglämningar längs Norrlandskusten och stod där-
vid i kontakt med Olof Häggström om Bjärtrå fäste. 
Gustaf Hallström som person och hans arkeologiska 
verksamhet har ingående skildrats i en biografi av 
Evert Baudou.21�

Vid läroverket i Härnösand fanns dessutom vid se-
klets början flera kulturhistoriskt intresserade perso-
ner. Till dessa hörde den Härnösandsfödde läroverks-
adjunkten Erik Johansson (f. 1��4) som hade studerat 
i Uppsala under 1��0-talet. Johanssons arkeologiska 
intresse hade väckts när han tjänstgjorde som lära-
re i Hälsingborg 1�0�-1�0� och där medverkat vid 
stenåldersundersökningar utförda av historikern och 
dåvarande läroverksadjunkten Carl Wibling. Efter 
att ha deltagit vid Almgrens undersökningar i Här-
nösand 1�0� fortsatte Johansson under åren 1�0�-
1�10 att genomföra arkeologiska undersökningar 
i Ångermanland och Medelpad, delvis med anslag 

21� Svenska män och kvinnor bd 1 s. �� f.
21� Baudou 1���b. Baudous bok ger en intressant inblick i den 
professionella arkeologins värld i Sverige under Hallströms tid, 
där förhållandet mellan samhällsutveckling, personlighet och 
vetenskap spelar en väsentlig roll.

från Vitterhetsakademien. Bland annat genomförde 
han utgrävningar av järnåldersgravar både på Härn-
ön (tillsammans med Theodor Hellman) och i Nora 
socken i Ångermanland, samt i flera Medelpadssock-
nar, däribland Njurunda. Erik Johansson blev seder-
mera rektor i Karlshamn respektive Göteborg.220

 Redan 1�0�, samma år som han medverkade med 
ett föredrag om hembygdsforskning vid hembygds-
kurserna i Härnösand, företog dessutom Erik Modin 
en mindre undersökning vid Styresholms borg i Tors-
åker. 1�0� undersökte han några järnåldersgravar i 
Multrå socken, denna gång biträdd av Eskil Olsson. 
Modin skulle senare undersöka ytterligare järnål-
dersgravar 1�1�, 1�2� och 1�3�, dels i Multrå, dels 
i Nora. 

Eskil Olsson (1���-1�1�) som assisterade vid 
Modins utgrävningar 1�0� tillhörde vid denna tid 
Stjernas och Almgrens arkeologiska seminarium i 
Uppsala.221 Seminariet planerade omfattande och 
systematiska undersökningar av Sveriges första be-
byggelse där studenterna fick ansvar för studierna av 
olika landskap. I denna anda genomförde Eskil Olsson 
under åren 1�0�-1�11 med anslag från Norrländska 
Studenters Folkbildningsförening i Uppsala studier 
av de fasta fornlämningarna i Ångermanland. Redan 
inför det första årets resa i landskapet tog Olsson på 
Oscar Almgrens inrådan kontakt med Pelle Edholm 
i Bjärtrå och fann i denne en viktig medhjälpare och 
vän. I samband med sin inventering 1�0� tog Olsson 
ett fotografi av den stora gravhögen i Björned. Han 
företog också några begränsade utgrävningar av ett 
par stenåldersboplatser och bronsåldersrösen. 1�11 
och 1�12 gjorde han utgrävningar av en stenålders-
boplats i Vängel i Fjällsjö socken i Ångermanlands 
inland och sistnämnda år också av en boplats vid Tor-
neträsk i Lappland. 

Eskil Olsson hade 1�12 fått i uppdrag att skriva 
det arkeologiska avsnittet om Ångermanland i det 
topografiskt-geografiska verket Sverige, vilket dock 
senare kom att övergå till O. B. Santesson när Ols-
sons intresse förskjutits söderut. Enligt Oscar Alm-
grens presentation 1�14 av de pågående undersök-
ningarna om Sveriges första bebyggelse hade Olsson 
då istället fått ansvar för utforskandet av landskapen 
Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. 
Hans redogörelse för de ångermanländska studierna 
publicerades dock i Fornvännen 1�14. Eskil Olsson 
dog redan 1�1�, blott 2� år gammal.222

Olssons ångermanländska stenåldersforskning 
fortsattes istället av Otto B. Santesson (1��4-

220 ATA; Gejrot & Räf 1�34 s. 233.
221 Olsson 1�1�.
222 Olsson 1�14; 1�1�; O. Almgren 1�14 s. 4; Baudou 1���b s. 
124 ff.

2�� 2��



1��0).223 Santesson var ångermanlänning, geolog till 
utbildningen och verkade i många år som lektor i geo-
grafi vid folkskoleseminariet i Uppsala. Efter att ha 
upptäckt den första kända boplatsen från stenåldern 
i Norrland som tonåring 1��� skulle stenåldersforsk-
ningen i hemlandskapet uppta större delen av hans 
fritid. Han utförde själv flera boplatsundersökningar 
och registrerade hundratals boplatser, däribland den 
kända Övervedaboplatsen i Nordingrå. 1�23 företog 
han en forskningsresa per motorcykel genom Ånger-
manland med resebidrag från Vitterhetsakademien. 
Liksom tidigare Eskil Olsson, hade Santesson kontakt 
med Pelle Edholm i Bjärtrå, vilkens noggranna fynd-
uppgifter var avgörande för det fortsatta arbetet. 
Även Gottfrid Holmlund tillhörde hans kontaktper-
soner.

Mindre kända är de undersökningar som Per Hugo, 
som då var lärare vid Hola folkhögskola, företog 1�13 
av flera järnåldershögar i Torsåker, däribland i Björ-
ned. Han hade som vi sett läst arkeologi i Uppsala 
och det hade även Theodor Hellman som själv grävde 
ut en järnåldersgrav i Styrnäs 1�10. Hellmans ambi-
tioner framgår av att Oscar Almgren 1�14 uppger att 
landskapet Ångermanland fallit på Hellmans lott i 
de pågående undersökningarna av Sveriges första be-
byggelse.224 Andra uppgifter och intressen kom dock 
i vägen för Hellmans stenåldersforskning; arbetet 
som folkskoleinspektör och chef för det kulturhisto-
riska museet i Härnösand tog all hans tid i anspråk 
(fig. ��).

Vid denna tid höjdes den arkeologiska kunskaps-
nivån kring Medelpads järnålder avsevärt när Arvid 
Enqvist 1�1� undersökte den stora gravhögen i Kviss-
le och publicerade resultatet i Arkiv för norrländsk 
hembygdsforskning. Det var ett viktigt komplement 
till Gottfrid Adlerz och Erik Johanssons tidigare grav- 
undersökningar i området.

Trots alla dessa undersökningar och inventeringar 
var emellertid den rådande kunskapsbasen om norr-
ländsk arkeologi långt in på 1�00-talet ganska be-
gränsad. Detta framgår inte minst av Sune Lindqvists 
litteraturlista till de vetenskapliga kurserna för folk-
skollärare i Härnösand 1�14-1�1�.22� Litteraturlistan 
var påfallande omfattande för en kortkurs som den-
na, men med undantag av Otto von Friesens artiklar 
om historiska runinskrifter i Fornvännen 1�0� och 
1�11 behandlades inte några medeltida förhållanden 
eller undersökningar av medeltida lämningar i något 
av dessa arbeten. När det gällde Norrlands förhisto-
ria baserades kursen på Oscar Almgrens översiktliga 
artikel i småskriften Norrland 1�0�. Därutöver hän-

223 Svenska män och kvinnor bd � s. �2�.
224 O. Almgren 1�14 s. 4.
22� Lindqvist 1�1�.

visades till Sidenbladhs och Hildebrands Norrlands-
artiklar i Antiqvarisk tidskrift 1���, Oscar Montelius 
artikel i Helsinglands fornminnesförenings årsskrift 
1�01, Gustaf Hallströms redogörelse för hällristning-
ar i Nordskandinavien i Fornvännen 1�0�-1�0�, Eskil 
Olssons översikt av ångermanländska fornlämningar 
i samma tidskrift 1�14 samt till flera ospecificerade 
uppsatser i Jämtlands fornminnesförenings tidskrift.

Under de första decennierna av 1�00-talet gjor-
des viktiga rön inom norrländsk arkeologi. Inte desto 
mindre kunde Gunnar Ekholm så sent som 1�41 kon-
statera att varken någon akademisk avhandling el-
ler något annat mer omfattande verk om norrländsk 
förhistoria ännu hade publicerats.22� Detta innebar 
att såväl folkskollärarna som andra vid denna tid 
verkade på jungfrulig mark, men därmed också hade 
stora möjligheter att bidra till ny kunskap om den 
egna bygdens tidiga historia.

Medeltidsundersökningar

Tittar vi särskilt på den arkeologiska forskningen 
kring medeltida lämningar i Ångermanland och 
Medelpad kan vi konstatera att Karl Sidenbladh gjor-
de vissa mindre grävningar på Styresholm och möjli-
gen också vid Kyrkesviken redan under 1��0-talet. 
Han var därmed den förste som i någon mån utförde 
medeltidsarkeologiska undersökningar i regionen. 

22� Ekholm 1�41 s. 142.

Figur 7�. Utgrävningarna vid stenåldersboplatsen vid Råinget nära 
Nämforsen i Ångermanland 1�46 leddes av arkeologerna Gustaf Hall-
ström (stående till vänster) och Arvid Enqvist (troligen den skymda 
personen med hatt i bildens bakgrund). De besöktes här av två andra 
centrala personer inom Norrlandsforskningen, museimannen Theodor 
Hellman (sittande med hatt) och prästen Erik Modin (stående till hö-
ger). Fotot är taget av Modins son Gunnar Modin.
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Han redogör kortfattat för resultaten i Antiqvarisk 
tidskrift 1���. Lika begränsade var sannolikt även 
Erik Modins undersökningar vid Styresholm 1�0�. 
De tillhörde hursomhelst en av de få arkeologiska 
utgrävningarna med direkt medeltida anknytning i 
regionen i början av 1�00-talet.

Ännu på 1�30-talet var den medeltidsarkeologiska 
litteraturen närmast obefintlig i landet som helhet. 
För Norrlands vidkommande fanns knappast en enda 
artikel med denna inriktning. Ett undantag utgör 
Gustaf Hallströms artikelserie ”Medeltida försvars-
verk i Norrland” som utkom i två delar i tidskriften 
Norrlands Försvar 1�31 och 1�32, men längre norrut 
än till Gästrikland och Hälsingland kom han aldrig. 
Ur historisk synvikel kan historikern Nils Ahnlunds 
artikel om de med Engelbrektsupproret förknippade 
borgarna Styresholm i Ångermanland och Faxeholm 
i Hälsingland nämnas, vilken publicerades i Arkiv för 
norrländsk hembygdsforskning 1�1�. I denna behand-
lades de traditioner om Styresholm som diskuterats 
vid folkskollärarkurserna några år tidigare, men där-
emot inte själva fornlämningen.

Någon medeltidsarkeologisk forskning i egentlig 
mening förekom knappast alls i landet vid denna 
tid.22� Hans Hildebrands breda kulturhistoriska an-
greppssätt i sitt stora arbete om Sveriges medeltid 
från sent 1�00-tal var inte längre aktuellt inom den 
akademiska forskningen. De som ägnade sig åt med-
eltid under seklets första hälft var istället historiker, 
konsthistoriker eller ”amatörer”, medan yrkesverk-
samma arkeologer nästan uteslutande sysslade med 
den förhistoriska perioden. När medeltida lämningar 
berördes var det därför vanligtvis stenbyggnader och 
monument såsom kyrkor, kloster och borgar som var 
huvudsaken. Så var fallet också i Norrland; det var 
kyrkobyggnaderna som intresserade och några sam-
tida bebyggelselämningar förväntade man sig inte. 
Arkitekturhistoria stod också i förgrunden för några 
av de få medeltidsundersökningar som publicerats 
vid denna tid, utgrävningarna av de medeltida bor-
garna Alsnö hus vid Mälaren och Aranäs i Västergöt-
land som bägge inletts 1�1� och publicerats under 
årtiondet därpå av Bengt Thordeman respektive Bror 
Schnittger och Hanna Rydh.22� Av delvis annat snitt 
var visserligen Otto Rydbecks undersökning av den 
medeltida borgen i Skanör i Skåne 1�0�-1�0�, men 
denna publicerades dock först 1�3�.22�

De omfattande medeltidsarkeologiska stadsunder-
sökningarna låg dessutom ännu långt in i framtiden; 
de kom igång på allvar först med de genomgripande 
stadsförändringarna under 1��0- och �0-talen då 

22� H. Andersson 1��3 s. 13 ff; Mogren 1��� s. 24 ff.
22� Thordeman 1�20; Schnittger & Rydh 1�2�.
22� Rydbeck 1�3�.

medeltidsarkeologi också etablerades som universi-
tetsämne. Märkliga undantag utgörs av Knut Stjernas 
och hans elevers undersökningar av Studentholmen i 
Uppsala redan 1�0�, av Georg Karlins utgrävningar i 
Lund vid samma tid, och av Olof Palmes grävningar 
i Sigtuna 1�1�. 1�2� utkom Sixten Strömboms redo-
görelse för sina undersökningar 1�1�-1�1� av staden 
Nya Lödöse nära Göteborg, men denna berör till 
största delen den efterreformatoriska vasatiden. 
Den stora boken om utgrävningarna av föregångaren 
Gamla Lödöse 1�1�-1�20 publicerades av Carl R. af 
Ugglas först 1�31. Samma år publicerades också en 
mycket framsynt artikel om möjligheterna med och 
behoven av medeltida stadsundersökningar, förfat-
tad av Erik Lundberg. I Norge utkom Sigurd Griegs 
stora arbete om medeltida fynd från Bergen och Oslo 
först 1�33.230

Vi kan således konstatera att de undersökningar 
som Gottfrid Holmlund genomförde av profana be-
byggelselämningar vid Kyrkesviken i början av 1�30-
talet faktiskt hade få motsvarigheter i landet (fig. �0). 
Den då erfarne arkeologen John Nihlén, som hade 
Gotland som specialitet, gick så långt vid ett besök 
på platsen att han kallade den för ”den intressantaste 
medeltida boplats, som han någonsin sett”.231 Det kan 
låta som en överdrift, men så många motsvarigheter 
fanns helt enkelt inte att jämföra med vid denna tid.

den tidiga folkloristiska och språkvetenskapli-
ga forskningen i ångermanland och Medelpad

Ångermanlänningen Karl Sidenbladh var inte bara 
banbrytare för arkeologin i Norrland, utan också en 
föregångsman inom den norrländska språkforskning-
en. 1��� disputerade han på avhandlingen Allmoge-
målet i norra Ångermanland. I Uppsala var han med-
lem i Föreningen för nordisk språk- och fornkunskap 
som grundats 1��� av bland andra språkforskaren C. 
J. Blomberg som sedermera blev lektor vid läroverket 
i Härnösand och redaktör för Härnösands-Posten. 
Föreningen, som hade en tydlig språkvetenskaplig in-
riktning och hade sin storhetstid under 1��0-talet, 
räknade även Oscar Montelius och Hans Hildebrand 
som medlemmar.232 För Medelpads vidkommande 
hade den medelpadsfödde prästsonen N. D. Augus-
tin i Östersund redan 1��1 i samma anda utarbetat 
första delen av Försök till en ordbok öfver Medelpads 
allmogemål, men fler delar kom aldrig ut.233

230 H. Andersson 1��3 s. 13; Lithberg 1�1�-21; Thordeman 
1�22-23; Strömbom 1�2�; af Ugglas 1�31; Lundberg 1�31; Grieg 
1�33.
231 Grundsunda hembygdsförenings arkiv (Ghf).
232 Sellberg 1��3 s. 310 ff.
233 Hellbom 1��0 s. 11.
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Den verklige nestorn inom den norrländska folk-
minnes- och språkforskningen är dock Johan Nord-
lander (1��3-1�34).234 Nordlander var född i Mul-
trå i Ångermanland och studerade i Härnösand och 
Uppsala. Han blev lärare vid Norra Latin 1��3-1��� 
och verkade därefter fram till 1�1� som adjunkt vid 
Södermalms högre allmänna läroverk i Stockholm. 
Redan under sina studieår vid läroverket i Härnö-
sand bildade han 1��4 en norrländsk folkmåls- och 
fornminnesförening. Som förebild stod Norrlands 
landsmåls- och fornminnesförening som bildats vid 
Norrlands nation i Uppsala 1��3. Han blev senare se-
kreterare i den sistnämnda föreningen, som i likhet 
med andra jämnåriga landskapsföreningar gick upp i 
Uppsala landsmålsförening 1��0. Nordlanders språk-
historiska intresse hade stimulerats av läroverkets 
ovannämnde lektor i främmande språk, fil.dr Carl 
Johan Blomberg (1�3�-1��0),23� som i sin avhandling 
1��� om Ångermanländska bidrag till de svenska all-
mogemålens ljudlära tog utgångspunkt i Nordlanders 

234 Edlund 1��� s. 3 ff.
23� Blomberg har ingående behandlats i en biografi av Gunnar 
Wikmark (1��1).

manuskript till en ordbok om Multråmålet. Under 
sina studieår vid Uppsala universitet i slutet av 1��0-
talet uppmuntrades hans folkmålsforskning genom 
kontakten med landsmålsalfabetets skapare, J. A. 
Lundell och genom studentnationernas utbredda in-
tresse för studier av folkmålen. 

Johan Nordlanders tryckta skrifter om norrländsk 
kulturhistoria uppgår till närmare tvåhundra num-
mer. Mest känd är hans egen serie Norrländska 
samlingar, men han medverkade också i en lång rad 
vetenskapliga tidskrifter. Med början 1��� blev han 
således en flitig bidragsgivare till den samma år grun-
dade tidskriften Svenska landsmål som redigerades 
av Lundell, och året därpå inleddes hans medverkan 
i Svenska fornminnesföreningens tidskrift.23� Bland 
mycket annat bidrog Nordlander med undersökning-
ar av norrländska kyrkobyggnadstraditioner och av 
sägnerna om Gunill snälla. Han återkom senare till 
ämnet 1�0� i Norrländska Studenters Folkbildnings-
förenings skriftserie Norrland som han själv redige-
rade och i Kyrkohistorisk tidskrift 1�14. Som vi sett 

23� Edlund 1��� s. 1� ff.

Figur 80. 1�30-talets utgrävningar av de medeltida bebyggelselämningarna vid Kyrkesviken var ovanliga för sin tid. De 
leddes av folkskolläraren Gottfrid Holmlund (här med vit skepparmössa). Foto i Grundsunda hembygdsförenings arkiv.
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skrev han i flera sammanhang också om Kungsgården 
i Bjärtrå. I ett brev till Pelle Edholm i Bålsjö 1�02, där 
Nordlander frågar om Edholm känner till några tra-
ditioner om just Kungsgården, funderar han om ”det 
ej vore skäl att bilda en förening för Vesternorrlands 
län för uppteckning af ännu lefvande sägner?”.23�

Från Medelpad medverkade i Norrlands lands-
måls- och fornminnesförening i Uppsala bland andra 
O. K. Hellzén och Anders Wide, som samlade in sä-
gen- och dialektmaterial från sina hemsocknar.23�

Inom ramen för den norrländska landsmålsfören-
ingen fick Erik Modin 1��� i uppdrag att undersöka 
”djuren i folkets tro och diktning”. Ett viktigt bidrag 
till Norrlandsforskningen blev sedermera hans skrift 
Härjedalens ortnamn och bygdesägner som först ut-
gavs i Svenska landsmål 1�02-1�03 och bidrog till att 
Modin blev fil. hedersdoktor i Uppsala 1�0�. Arbe-
tet med boken påbörjades redan 1��0 och utvidgade 
upplagor utkom 1�11 och 1�4�. Inte minst innehåller 
boken åtskilliga traditioner om äldre kyrkplatser och 
om de första bebyggarna i de olika socknarna. Även 
Gunnil snälla behandlas i denna bok.

1��� bildades ”Norrländska folkmålsundersök-
ningen” i Uppsala som blott var verksam några få år. 
Under 1��� och 1��� bedrevs dock inom dess ram 
framförallt undersökningar i Ångermanland.23� En av 
dem som medverkade i detta arbete var Herman Gei-
jer (1��1-1�43).240 Geijer genomförde folkminnes- och 
dialektuppteckningar i Resele och Ådalsliden 1���-
1��� respektive 1�00-1�01. I Ångermanland hade 
han kontakt med bland andra Per Edholm i Bålsjö och 
Erik Modin. Geijer blev sedermera föreståndare för 
Landsmålsarkivet i Uppsala (ULMA) som grundades 
1�14.

Snart fick även den av Theodor Hellman 1�0� 
grundade Norrländska Studenters Folkbildningsföre-
ning betydelse för forskningen. Den sökte nämligen 
”bland många andra syften, även fylla platsen som 
centralorganisation för folkmåls- och folklivsstudier 
inom Norrland”.241 Inom ramen för dess verksamhet 
bedrev exempelvis Arvid Enqvist under sommaren 
1�12 uppteckningsarbete av folktro och folkminnen 
i Resele socken i Ådalen, vilket publicerades i en 
längre uppsats i Folkminnen och Folktankar 1�1�.242 J. 
A. Lundell och Herman Geijer fungerade som veten-
skapliga ”inspektörer” för den avdelning inom fören-
ingen som bedrev denna forskning.

Föreningen lämnade också bidrag till Emil Molin 

23� Edholms handlingar (Bhf).
23� Hellbom 1��0 s. 11.
23� SOU 1�24:2� s. 30, 40.
240 SBL bd 1� s. 2� ff.
241 SOU 1�24:2� s. 41 ff.
242 Enqvist 1�1�.

(1��2-1���) från Grundsunda för arbete med en ord-
bok över Grundsundamålet.243 Redan tidigare hade 
Molin påbörjat publiceringen av en sockenbeskriv-
ning över Grundsunda som även innehöll folkmin-
nes- och dialektmaterial, däribland traditioner om 
kyrkobygget vid Kyrkesviken. 1�0� fick han kontakt 
med Pelle Edholm i Bjärtrå som sedan länge bedrivit 
liknande forskning. Molin intresserade sig särskilt 
för språkvetenskaplig forskning och har lämnat ef-
ter sig viktiga bidrag till kännedomen om den nord-
ångermanländska dialekten.244 Han blev sedermera 
landstingsman och under åren 1�12-1�20 ledamot av 
riksdagens andra kammare. Efter några år i Småland 
under 1�20-talet flyttade han till Nås i Dalarna.

Särskilt viktig för språk- och folkminnesforskning-
en blev dock folkskolläraren Levi Johansson (1��0-
1���).24� Efter att ha blivit ”upptäckt” av kyrkoher-
den i samband med konfirmationsundervisningen 
utbildade han sig först till småskollärare och tog se-
dan sin folkskollärarexamen i Härnösand 1�0�. Han 
tjänstgjorde därefter som lärare i Torp i Medelpad. 
Redan 1�0� gjorde Johansson sina första folkmin-
nesuppteckningar och med tiden skulle han bli en av 
landets flitigaste upptecknare av folkminnen. Mest 
känd är han för sin skildring av hembyn Frostviken i 
Jämtland, men han gjorde också ett stort antal upp-
teckningar från Ångermanland åt Nordiska museet, 
Landsmålsarkivet i Uppsala och Föreningen för norr-
ländsk hembygdsforskning i Härnösand. Inom ramen 
för Härnösandsföreningens avdelning för folkmåls-
forskning påbörjade han 1�1� omfattande undersök-
ningar av ”forntro och folkliv” i Ångermanland som 
resulterade i flera tusen uppteckningar.24� I skrift har 
han bland annat behandlat norrländska kyrkbygg-
nadssägner, däribland de som har anknytning till 
Kyrkesviken.24� Levi Johansson var kollega och bekant 
med både Emil Löfgrén och Gottfrid Holmlund, med 
vilka han i många avseenden delade såväl intresse 
som levnadsbana.

I samband med seminarierna om folklivsforskning 
vid de vetenskapliga kurserna i Härnösand för folk-
skollärare höll Gottfrid Holmlund sommaren 1�14 
en längre föreläsning under titeln ”Om folktro och 
folkmedicin” som i manuskript förvaras i Musikmu-
seets arkiv i Stockholm. Den presenterades och för-
svarades som en seminarieövning för docenten To-
bias Norlind. Etnologen Nils-Arvid Bringéus menar 
att Holmlunds manuskript är särskilt intressant dels 

243 Norberg, Tjerneld & Asker (red.) 1��2 s. 243.
244 Edholms handlingar (Bhf); Grundsunda hembygdsförenings 
arkiv.
24� SBL bd 20 s. 301 ff; L. Johansson 1�44; Strömbäck 1��� s. 
10� ff.
24� Johansson 1�1�; SOU 1�24:2� s. 104 ff.
24� Johansson 1��3.
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därför att det härrör från tiden före folkminnesar-
kivens tillkomst, dels på grund av Holmlunds egen 
rationella hållning till det folkloristiska innehållet. 
Delar av materialet publicerades av Holmlund själv 
i en längre tidningsartikel under 1�20-talet under 
titeln ”Folktro och vidskepelse. Från Grundsunda 
och näraliggande socknar i norra Ångermanland”. 
Artikeln vann 1:a pris i Örnsköldsviks Allehandas 
”fornminnespristävlan”.24� Holmlunds folkloristiska 
kunskaper var förstås betydelsefulla vid hans kom-
mande studier av traditionerna kring Kyrkesviken.

Som en följd av kurserna i Härnösand och måhän-
da inspirerad av Holmlunds innehållsrika föreläsning 
kom Tobias Norlind under de närmaste åren att till-
bringa varje sommar i Norrland med uppteckningsar-
bete för folkminnesarkivet i Lund. 1�1�-1�20 gjorde 
han uppteckningar i Ångermanland och 1�1� respek-
tive 1�1� i Medelpad.24�

Som vi sett så publicerade även Emil Löfgrén i 
Njurunda redan 1�1� den lilla skriften Folktro, sed 
och sägen från Njurunda socken i Medelpad. Han fort-
satte emellertid uppteckningsarbetet fram till 1�2� 
och planerade att ge ut resultatet som en andra del 
av sin hembygdsbok Det gamla Njurunda. Löfgrén 
upptecknade bland annat åtskilliga traditioner om 
Kvissle kapell och andra kyrkplatser.

Särskilt stor betydelse för upptecknandet av folk-
minnen och dialekter i Norrland fick Ella Odstedt, 
född Ohlson, (1��2-1���), som är en av de få kvin-
norna som i början av 1�00-talet var aktiv inom den 
norrländska hembygdsforskningen.2�0 Hon var född 
i Arnäs i norra Ångermanland och växte upp i far-
föräldrarnas hem i denna socken, men tidvis bodde 
hon också hos föräldrarna i Kiruna där fadern var 
byggmästare. På bägge dessa orter umgicks hon med 
Gottfrid Holmlund och dennes hustru som hon var 
bekant med sedan barndomen. Hon blev tidigt in-
tresserad av sin ångermanländska hembygds folkmin-
nen och började redan 1�1� ett systematisk uppteck-
ningsarbete för Nordiska museets räkning. Den som 
”upptäckte” henne var Levi Johansson som uppma-
nade henne att söka kontakt med Nordiska museet. 
Tio år senare anställdes hon vid Landsmålsarkivet i 
Uppsala där hon blev kvar i 40 år. Trots avsaknad av 
akademisk skolning utvecklades hon med Folke Hed-
bloms ord till ”vårt lands kanske mest erfarna och 
framgångsrika folkloristiska upptecknare”.2�1 Endast 
Levi Johansson skulle väl därvidlag kunna mäta sig 

24� Manuskriptet till denna föreläsning, försedd med en 
ingress om Gottfrid Holmlund av förf., publicerades på initiativ 
av professor Nils-Arvid Bringéus i Johan Nordlander-sällskapets 
tidskrift Oknytt 1���. 
24� SOU 1�24:2� s. 20.
2�0 Söderström 1��4, af Klintberg (utg.) 2004.
2�1 Hedblom 1���; Lilja 1���.

med henne. Hennes huvudsakliga intresseområde 
omfattade den norrländska hembygden – i synnerhet 
Ångermanland – men hon publicerade också stora 
arbeten om svenska varulvstraditioner och om folk-
dräkter i Dalarna. Ella Odstedt var autodidakt, men 
blev 1��� fil. hedersdoktor vid Uppsala universitet. 
1��4 utgavs hennes stora samling till en ordbok om 
Arnäsmålet som hon arbetat med sedan 1�20-talet, 
och ett omkring 1�00 texter stort urval av hennes 
folkminnesuppteckningar publicerades av Bengt af 
Klintberg 2004. Redan 1�2� upptecknade Ella Od-
stedt traditioner med anknytning till Kyrkesviken 
och andra kyrkplatser.

Ella Odstedts uppteckningsverksamheten i Norr-
land måste ses mot bakgrund folkminnessamling-
arnas tillkomst i början av 1�00-talet. Etnologen 
Agneta Lilja menar i sin studie av Dialekt- och folk-
minnesarkivets i Uppsala tidiga utvecklingen att de 
stora folkminnessamlingarna kan betraktas som ett 
led i en medveten minnespolitik där de professionel-
la forskarnas urval av vad som skulle dokumenteras 
gjorde den svenska allmogekulturen till det nationel-
la kulturarvet per definition. Lilja menar att arkiven 
och deras innehåll kan tolkas som ”ideologiska och 
politiska kommentarer till samtiden” och till mo-
derniteten. Det förgångna betraktades som auten-
tiskt och äkta, och verksamheten fick mycket rollen 
av räddningsaktion som skapade en distans mellan 
samtiden och historien. På så sätt är arbetet med 
folkminnessamlingarna ett exempel på att bilden av 
det förgångna formas i samtiden och alltid innebär 
en ”aktiv förhandling med historien” som laddar det 
förgångna med nya betydelser.2�2

Under 1�20- och 1�30-talen insamlades dialekt-
material från Ångermanland och Medelpad även av 
bland andra Alfred Vestlund, Torsten Bucht, D. O 
Zetterholm och Karl-Hampus Dahlstedt.2�3 Flera av 
dem var också aktiva inom ortnamnsforskningen i 
regionen. Till dessa forskare hörde även David Palm 
och Valter Jansson. Den sistnämnde var född i Timrå 
och blev professor i svenska språket vid universite-
tet i Uppsala 1�4�-1��3. Till hans tidigare artiklar 
med anknytning till norrländsk medeltid hör artikeln 
”Medeltidssägnerna om Starkotter” i Ångermanland-
Medelpad 1�3�.

Men även utanför föreningarna och de akademis-
ka miljöerna i Uppsala och Härnösand genomfördes 
uppteckningar av folkminnen och dialekter i Ånger-
manland och Medelpad. Till de viktigare hör skräd-
daren Nils Erik Ritzéns (1��0-1�2�) uppteckningar 
som 1�12 gavs ut i boken Ur Öfre Ådalens folklif.2�4 

2�2 Lilja 1��� s. 11, ��, 242 ff; 2004 s. 24 ff.
2�3 Zetterholm 1�41; Hellbom 1��0 s. 11 f.
2�4 Ritzén 1�12; Johansson 1�1�; Ledin 1�3� s. � ff.
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Redan omkring 1��0 hade dessutom Pelle Edholm i 
Bålsjö påbörjat arbetet med en dialektordbok från 
sina hemsocknar Bjärtrå och Skog.

Som vi sett var flera av nyckelpersonerna för ut-
forskningen av de norrländska centralplatserna inte 
bara aktiva inom det arkeologiska fältet, utan även 
inom den folkloristiska och språkvetenskapliga forsk-
ningen. Etnologen Nils-Arvid Bringéus har också vi-
sat hur sammanlänkade de etnologiska och arkeolo-
giska disciplinerna var under dessa första decennier 
av 1�00-talet.2�� Men det gäller i hög grad även den 
konsthistoriska forskningen, som blev särskilt bety-
delsefull för studierna av medeltiden i Ångerman-
land och Medelpad.

den tidiga konsthistoriska medeltidsforsk-
ningen i ångermanland och Medelpad

Den konsthistoriska medeltidsforskningen i Norr-
land fick en rejäl start i samband med de tre stora 
utställningarna av äldre kyrklig konst som avhölls i 
Östersund 1�11, i Härnösand 1�12 och i Hudiksvall 
1�13. Härnösandsutställningen anordnades av För-
eningen för norrländsk hembygdsforskning under 
ledning av fil.lic. Theodor Hellman, docent Johnny 
Roosval och fil.kand. Henrik Cornell i samband med 
Västernorrlands läns hembygdskurser sommaren 
1�12. Den omfattande samling medeltida kyrkokonst 
som presenterades vid denna utställning hade i hög 
utsträckning identifierats i samband med invente-
ringar som Cornell gjort i kyrkorna i Ångermanland 
och Medelpad 1�11 och 1�12. Materialet, som om-
fattade föremål från ett sextiotal socknar i Ånger-
manland och Medelpad, presenterades i en katalog 
1�12 (fig. �1) och i en publikation med vetenskapliga 
studier 1�14. Det ledde också till att omfattande 
konserveringsinsatser gjordes, i synnerhet vad gäller 
träskulpturerna.2��

Konsthistorikern Henrik Cornell (1��0-1��1), 
som alltså medverkade vid de vetenskapliga kurser-
na för folkskollärare, var född i Njurunda i Medel-
pad och son till ingenjören och kommunalmannen i 
Sundsvall, major Johan Fredrik Cornell.2�� Han blev 
fil.kand. i Uppsala 1�12 och fil.lic. 1�1�. Materialet 
från de tre utställningarna låg till grund för avhand-
lingen Norrlands kyrkliga konst under medeltiden som 
lades fram 1�1� och renderade honom en docentur. 
1�31 blev han professor i nordisk och jämförande 
konsthistoria vid Stockholms högskola. 1�1� var han 
sekreterare för en utställning av äldre kyrklig konst 
i Uppland och redigerade dess publikation. Samma 

2�� Bringéus 1���.
2�� Cornell 1�12; Roosval (red.) 1�14: B. Hellman 1��2 s. 1�0.
2�� SBL bd � s. � ff. Se även Cornells självbiografiska böcker 
1��1 och 1���.

år publicerade han även i första årgången av Arkiv 
för norrländsk hembygdsforskning en unik medeltida 
räkenskapsbok från Stöde kyrka i Medelpad som för-
varades i ”Norrländska hembygdsbiblioteket” i Här-

nösand. Först 1�2� respektive 1�3� publicerades 
Cornells och Axel Rappes ursprungligen under 1�11-
1�13 utarbetade beskrivningar av Medelpads kyrkor 
i serien Sveriges kyrkor.

Katalogen till utställningen av äldre kyrklig konst 
i Hudiksvall 1�13 publicerades av Erik Salvén (1���-
1��0), vilken inför utställningen inventerat kyrkorna 
i Hälsingland 1�12 på uppdrag av Hälsinglands forn-
minnessällskap.2�� Salvén var född i Högsjö i Ånger-
manland och son till den kulturhistoriskt intressera-
de kyrkoherden Arvid Salvén som låg bakom att öde-

2�� Svenska män och kvinnor bd � s. 4�3; Elmén Berg 1��� s. �1 
ff.

Figur 81. Den stora utställningen av äldre norrländsk 
kyrklig konst som anordnades i Härnösand 1�12 blev be-
tydelsefull såväl för forskningen som för allmänhetens in-
tresse för regionens historia. Utställningskatalogens fram-
sida avbildar en 1200-talsskulptur av Sankt Mikael från 
Haverö kyrka i Medelpad.
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kyrkan i Högsjö renoverades och återinvigdes 1�0�. 
Efter studentexamen i Härnösand blev Erik Salvén 
fil.kand. i Göteborg 1�1� med konsthistoria som hu-
vudämne och fil.lic. i Stockholm 1�1�. Han dispute-
rade i Stockholm 1�23 på en avhandling om Bonaden 
från Skog. Undersökning av en nordisk bildvävnad från 
tidig medeltid. Bonaden hade påträffats vid Salvéns 
inventeringar 1�12. Under de närmaste åren efter 
disputationen arbetade han dels vid Statens Histo-
riska Museum i Stockholm, dels vid Kulturhistoriska 
museet i Härnösand. Han blev 1�2� landsantikvarie 
i Halland och intendent vid det nya länsmuseet i 
Halmstad. Under sin studietid i Stockholm var han 
för övrigt en av initiativtagarna till bildandet 1�1� av 
föreningen Ångermanlands Gille som syftade till att 
stärka kontakterna med hembygden.

Erik Salvén blev efter omfattande inventeringar 
den främste kännaren av de medeltida kyrkorna i 
södra och mellersta Norrland. Han blev också den 
viktigaste personen för bevarandet och restaure-
randet av de medeltida ödekyrkorna i regionen un-
der 1�20-talet, däribland Ramsele i Ångermanland 
samt Alnö och Liden i Medelpad. Hans insatser för 
de norrländska ödekyrkornas restaureringar i början 
av 1�00-talet behandlas närmare av konsthistorikern 
Anna Elmén Berg i avhandlingen Fem ödekyrkor i 
Norrland. ”Varken förr eller senare”, skriver Elmén 
Berg, ”har någon känt Norrlands kyrkor så väl som 
Erik Salvén. Inte ens Henrik Cornell kan tävla med 
honom i det avseendet”.2�� Förutom vid Alnö gamla 
kyrka som restaurerades under hans ledning 1�2�-
2�,2�0 har Salvén vid de aktuella centralplatserna fi-
gurerat såväl vid Kvissle kapell som vid ”Pukeborg” 
och Styresholm. När han lämnade förslag till kon-
servering av kyrkoruinen i Selånger 1�24 knöt han 
dessutom an till uppgifterna om Sankt Olofshamn. 
I samband med projektering av den förestående kon-
serveringen av kyrkoruinen vid Njurundabommen fö-
reslog han att de av Emil Löfgrén uppmärksammade 
lämningarna efter Kvissle kapell skulle undersökas. 
Han gjorde dessutom den första dokumentationen av 
”Pukeborg” samma år i samband med en besiktning 
på Magnus Stattins initiativ. Härutöver ansvarade 
han på riksantikvariens uppdrag för undersökning-
arna av offerkällan i Sånga kyrka 1�23. 

En annan person av betydelse för konserveringen 
av de medeltida kyrkoruinerna i Medelpad var arki-
tekten fil.dr Sten Anjou (1���-1���). Anjou ledde 
1�2�-1�2� arbetena vid ruinerna i Selånger, Njurun-
dabommen och Kvissle kapell. 

I det första Medelpadshäftet i serien Sveriges 
kyrkor som utkom 1�2� kunde de då nyligen konser-

2�� Elmén Berg 1��� s. �2.
2�0 Elmén Berg 1��� s. 12� ff.

verade ruinerna beskrivas. Emil Löfgrén, som tagit 
initiativet till arbetet både med ruinen vid Njurun-
dabommen och med Kvissle kapell, skriver dock 1�30 
följande till Gottfrid Holmlund angående kunskaps-
läget kring ödekyrkorna:

Men utredningen om dem i fråga om Norrland är så 
klen, att det är nära nog lönlöst att komma någon vart. 
Utgrävningarna och renoveringarna i Njurunda äro 
dock två små strån, dragna till den stora stacken.261

Året därpå bidrog även Holmlund till detta ge-
nom sin undersökning vid Kyrkesviken. Likheten 
mellan kyrkgrunderna i Kyrkesviken och Kvissle, vars 
utforskning alltså kan tillskrivas de gamla folkskol-
lärarkollegorna och vännerna Holmlund och Löfgrén 
är för övrigt slående.

Under 1�30-talet följde också en hel våg av under-
sökningar och konserveringar i Norrland, inte minst i 
Ångermanland och Medelpad. Endast några enstaka 
av dessa omfattade dock regelrätta utgrävningar. 
Denna verksamhet har beskrivits av en av de involve-
rade personerna, konsthistorikern Bertil Berthelson 
(1�01-1���), som var antikvarie vid Riksantikvarie-
ämbetet i Stockholm.2�2 1�30-31 konserverades så-
ledes Bjärtrå kyrkoruin under ledning av Berthelson 
och vissa mindre undersökningar gjordes i samband 
med restaureringar av Högsjö gamla kyrka 1�3�. 
Mer omfattande utgrävningar genomfördes dock vid 
Gudmundrå kyrkoruin 1�3� av Wilhelm Holmqvist 
och av Bo Hellman vid kyrkoruinerna i Nätra 1�3� 
och Nordingrå 1�3�-3�.2�3 Wilhelm Holmqvist (1�0�-
1���), som sedermera blev professor i arkeologi, hade 
som ett av sina första officiella utgrävningsuppdrag 
1�33 deltagit vid Gottfrid Holmlunds undersökning-
ar i Kyrkesviken 1�33. Bo Hellman (1�12-1��1), son 
till Theodor Hellman, var arkeolog och efterträdde 
fadern som landsantikvarie och chef för länsmuseet 
i Härnösand.

folkhögskolelärarnas roll

Efter denna genomgång av den vetenskapliga kultur-
historiska forskningens utveckling i Norrland och de 
personer som var aktiva inom detta fält, är det dags 
att se närmare på de yrkeskategorier som centralplat-
sernas utforskare tillhörde. Förutom Arvid Enqvist, 
som i egenskap av museiman kan räknas till de pro-
fessionella forskarna, representerar de övriga perso-
nerna tre yrkeskategorier: folkhögskolemän, folkskol-
lärare och präster. Vad är anledningen till att just 
dessa yrken har alstrat sådana hembygdsforskare och 

2�1 Grundsunda hembygdsförenings arkiv.
2�2 Berthelson 1�3�, 1��3.
2�3 B. Hellman 1�3�, 1�41; Holmqvist 1�3�, 1�3�a.
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i vilken mån är just dessa personer representativa för 
den tidiga norrländska hembygdsforskningen?

Låt oss börja med att undersöka folkhögskolornas 
roll. Som vi sett hade flera av nyckelpersonerna för 
kunskapen om de norrländska centralorterna anknyt-
ning till just folkhögskolor. För undersökningarna av 
Björned och Styresholm gäller det i första hand Per 
Hugo och Magnus Stattin på Hola folkhögskola. Men 
dessa var ingalunda ensamma. I själva verket spe-
lade folkhögskolorna en viktig roll för utvecklingen 
av den vetenskapliga hembygdsforskningen, såväl i 
Norrland som i andra delar av landet. Så fanns ex-
empelvis bara i Ångermanland redan på 1�10-talet 
två folkhögskolerektorer som bägge hade studerat ar-
keologi vid Knut Stjernas och Oscar Almgrens semi-
narium i Uppsala – Per Hugo på Hola och Per Stolpe 
på Hampnäs. Vi ska se närmare på folkhögskolornas 
betydelse för utvecklingen i Västernorrland. Det blir 
därvid naturligt att särskilt fokusera på kulturhisto-
riskt verksamma personer knutna till folhögskolorna 
i Hola, Hampnäs och Ålsta och deras relationer.

I synnerhet Hola, Södra Ångermanlands folkhög-
skola, kom genom åren att påverka många individers 
förhållningssätt till historien och kulturarvet. Grun-
daren och den förste rektorn Johan Sandler (1���-
1�2�) var född i Jämtland. Efter folkskollärarexamen 
i Härnösand 1��� kom han till Torsåker som folkskol-
lärare, klockare och organist 1��2.2�4 Folkhögskolan 
grundades av Sandler 1���. Han stod för kristna 
livsvärden och hade ett starkt socialt patos. Under 
den så kallade Holastriden 1�0�-1�10 beskylldes sko-
lan för att vara en socialisthärd. Det som utmärkte 
Hola i förhållande till andra folkhögskolor var dels 
att både flickor och pojkar läste tillsammans, dels 
att rekryteringsbasen i stor utsträckning hämtades 
från arbetarfamiljer i det industritäta Ådalen. Johan 
Sandler var dock själv liberal och satt i riksdagen för 
Liberala samlingspartiet 1�13-1�1�.2��

Redan från början utgjorde den historiska förank-
ringen en självklar utgångspunkt för Hola. När man 
vid sekelskiftet byggde de nya lokalerna på Prästmon 
i Torsåker föll det sig därför naturligt att anspela på 
bygdens koppling till den fornnordiska kulten och 
till den medeltida fogdeborgen i dess omedelbara 
närhet; byggnaderna döptes till ”Idavallen” (gudarnas 
hemvist efter Ragnarök) och ”Styresholm”. I början av 
1�20-talet tillkom Valhall och Asgård. Detta låg helt 
i linje med tankarna hos den mytologiskt intresserade 
folkhögskoletankens fader, N. F. S. Grundtvig. Johan 
Sandler betonade också hembygdens roll för skolans 
verksamhet i många sammanhang. Symptomatiskt är 

2�4 SBL bd 31 s. 3�� ff.
2�� J. Olsson 1��3 s. ��� ff; Sjöqvist 1���; J. Stattin 1���a.

att den årsskrift som elevförbundet gav ut med bör-
jan 1�0� döptes till Hembygden (fig. �2).2��

Per Hugo som efterträdde Johan Sandler som 
rektor på Hola är ett bra exempel om vi vill förstå 
folkhögskolornas betydelse för hembygdstankens 
framväxt och historiens aktiva roll i samhället i bör-
jan av 1�00-talet. Förutom hans intressanta arkeo-
logiska bakgrund vittnar nämligen hans karriär om 
vilken samhälls- och umgängeskrets han rörde sig i. 
De kopplingar och kontakter som finns mellan några 
få drivande personer är anmärkningsvärda. Ett märk-
ligt sammanträffande är Per Hugos förhållande till 
sin ett år yngre och mer kände namne Yngve Hugo 
(1���-1���), vars karriär på ett osannolikt sätt lik-
nade Per Hugos.2�� Också Yngve studerade vid Upp-
sala universitet och fungerade i likhet med Per 1�0�-
0� som ledare för de stora ”hembygdskurserna”, men 
då för Östgöta nations räkning. De deltog bägge två 
vid IOGT:s nykterhetskurser i Kiruna 1�0�. När Per 
blev lärare på Hola 1�0�-22, blev Yngve detsamma 
på Brunnsviks folkhögskola 1�10-2�, från början 
som vikarie för den svenska hembygdsrörelsens för-
grundsgestalt Karl-Erik Forsslund. Medan Per avan-
cerade till rektor på Hola 1�22-2�, följde Yngve efter 
på Brunnsvik 1�2�-32. Då Per efter sju år lämnade 
Hola för att arbeta inom filmindustrin, tog Yngve ef-
ter lika lång tid steget till radiobranschen. Här skiljer 
sig dock de bägge personernas livsöden åt; Per Hugos 
stjärna var i dalande och han dog redan 1�3�, medan 
Yngve Hugo under krigsåren gick vidare till att bli 
legendarisk radiochef 1�42-�0.

Yngve Hugo hade emellertid direktare kopplingar 
till Hola än så, nämligen via Holas grundare Johan 
Sandler och dennes söner, i synnerhet Rickard Sand-
ler (1��4-1��4).2�� Rickard blev fil.kand. i Uppsala 
1�0� och kom sedan att arbeta några år som lärare på 
Hola. Under denna tid var han ordförande i folkhög-
skolans elevförbund och medverkade i dess tidskrift 
Hembygden. 1�0� publicerade han också en liten 
artikel i Social tidskrift om Norrländska Studenters 
Folkbildningsförening. Han kom dock som antimili-
tarist att spela en central roll i det dramatiska hän-
delseförloppet under ”Holastriden”, vilket tvingade 
honom att lämna skolan. Istället flyttade han till 
en motsvarande tjänst på Brunnsviks folkhögskola 
1�0�-2�, där han alltså verkade samtidigt med Yngve 
Hugo. I Uppsala var bägge mycket aktiva inom för-
eningarna Verdandi och Laboremus, den sistnämnda 
grundad av bland andra Sandler. 1�12 tog så Rickard 
initiativet till grundandet av ABF, där han själv blev 
riksstudieledare 1�12-1�. Han efterträddes på denna 

2�� J. Stattin 1���b; Sundin 2004 s. 40 f.
2�� SBL bd 1� s. 42� ff; se även Nordberg 1���.
2�� SBL bd 31 s. 3�� ff; Möller 1��0.
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post av Yngve Hugo, som i sin tur avlöstes 1�2� av 
Rickards far Johan Sandler som då efterträtts som 
rektor på Hola folkhögskola av Per Hugo. Rickard 
Sandler var statsråd i flera omgångar under 1�20-ta-
lets första hälft i Hjalmar Brantings regeringar och 
efterträdde denne som statsminister 1�2�. Han var 
utrikesminister under merparten av 1�30-talet och 
blev landshövding i Gävleborgs län 1�41.

Ytterligare en person som bör nämnas i samman-
hanget är Rickards yngre bror Kalle Sandler (1���-
1�2�), vilken efter studier i Stockholm och Uppsala 
samt undervisning på Hola grundade Ådalens folk-
högskolekursförening 1�1�. 1�20 publicerade han 
en översikt av ”Ångermanland i tidskrifter” i Hola 
elevförbunds tidskrift Hembygden. Sandlers geo-
logiska forskning resulterade i en studie av rand-
deltan i norra Ångermanland. 1�23 blev han lärare 
vid Grebbestads folkhögskola och dess rektor 1�2�. 
Kalle Sandler tillvaratog de arkeologiska fynd som 
gjordes i ”Pukeborgs”-kullarna redan 1�12, en yxa, en 
stigbygel, en del av en hjälm, spjutspetsar med mera. 
Fynden rapporterades i samband med en besiktning 
av Erik Salvén.2��

Hola folkhögskola var också grogrunden för Mag-
nus Stattins verksamhet inom den ångermanländska 
hembygdsforskningens område. Som kamrer och lä-
rare vid skolan i början av 1�00-talet inspirerades 
han inte minst av Per Hugos och familjen Sandlers 
entusiasm och kulturhistoriska intressen. Han deltog 
bland annat själv vid Hugos arkeologiska undersök-
ningar i Björned 1�13. När Magnus Stattin byggde ett 
hus vid Hola folkhögskola förlades det alldeles intill 
de medeltida borglämningarna som Stattin döpte till 
”Pukeborg”.

Holas och dess lärares betydelse för hembygds-
rörelsens framväxt i området har varit mycket stor. 
Idéhistorikern Bosse Sundin har sammanfattat detta 
bra när han i en artikel om folkskolläraren Frans 
Bergvall konstaterar att det ”på Hola utvecklades en 
hembygdsideologi som på radikal grund betonade 
bildningens värde, i synnerhet vad gällde det egna 
landskapets och dess naturs och kulturs värden”.2�0 
Frans Bergvall (1�03-1���) från Edsele i västra Ång-
ermanland tillhör de senare Holaelever som kom att 
göra stora insatser för den ångermanländska språk- 
och folkminnesforskningen. Bergvall utbildade sig 
först på Hola folkhögskola 1�22-23 och senare vid 
folkskoleseminariet i Härnösand.2�1 

En annan Holaelev som är betydelsefull i samman-
hanget är den i ångermanländska Graninge födde 

2�� Svenska folkrörelser I (1�3�), s. ���; ATA, Torsåkers socken, 
Ån.
2�0 Sundin 2004 s. 41.
2�1 Sundin 2004.

författaren Albert Viksten (1���-1���), som gick på 
skolan 1�12-1�13. Viksten har skildrat sin tid på Hola 
i den självbiografiska romanen Vindkantring (1��3). 
I början av 1�20-talet skapade han Ångermanlands-
sången på uppmaning från sin vän, den sångintres-
serade rektorn Per Hugo. Viksten blev sedermera en 
viktig kraft för hembygdsarbetet i Hälsingland där 
han var en av grundarna till Färila-Kårböle hem-
bygdsförening 1�2�.2�2

Samtidigt med Per Hugos verksamhet på Hola i 
Ådalen kom geografen Per Stolpe (1���-1���) att få 
motsvarande betydelse för hembygdsintresset i norra 
Ångermanland under sin tid som rektor för Hamp-
näs folkhögskola utanför Örnsköldsvik 1�12-1�23. 
Stolpe var född i Stockholm och kusinson till den 
berömde arkeologen, etnografen och zoologen Hjal-

2�2 Viksten 1�4�, 1��3; J. Stattin 1���c s. �3.

Figur 82. Folkhögskolorna och dess lärare spelade en central roll för 
hembygdsforskningens och hembygdsrörelsens utveckling i Norrland 
under 1�00-talets första hälft. Hola folkhögskolas elevförbund gav un-
der flera år ut en årsskrift med titeln Hembygden.
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mar Stolpe (1�41-1�0�) som inom arkeologin är mest 
känd för sina utgrävningar av vikingatidens Birka i 
Mälaren. Under sin tid i Stjernas och Almgrens ar-
keologiska seminarium i Uppsala fick Per Stolpe i det 
stora projektet om Sveriges första bebyggelse ansvar 
för utforskningen av stenåldern i Smålands inland.2�3 
På 1�10-talet var han en av de återkommande före-
läsarna vid de vetenskapliga hembygdskurserna för 
folkskollärare i Härnösand. Han blev sedermera lek-
tor vid Folkskoleseminariet i Karlstad där han också 
var politiskt engagerad och länge var programchef vid 
Radiotjänst.2�4 Han publicerade åtskilliga geografiska 
skildringar och skrev även en artikel om lämningarna 
efter det medeltida ”Lurö kloster” i Vänern.

Norra Ångermanlands folkhögskola i Hampnäs, 
som grundades 1�10, var till skillnad från Hola en 
kyrklig folkhögskola byggd ”på kristen och nationell 
grund”.2�� Skolan, som blev den första direkt kyrk-
liga folkhögskolan i landet, har sina rötter i ungkyr-
korörelsen vars idéströmningar gjorde sig gällande i 
Uppsala omkring 1�0�-1�0�. Skolans förste förestån-
dare och rektor var ungkyrkorörelsens grundare och 
förgrundsgestalt Manfred Björkquist (1��4-1���) 
som själv var prostson från Gideå i norra Ångerman-
land.2�� Björkquist och ungkyrkorörelsen lyfte fram 
folkkyrkans historiska uppgift och fick därmed bety-
delse för kyrkans kulturella roll och dess syn på kul-
turarvet. ”Hampnäs besjälades bl.a.”, skriver Björk-
quist, ”dels av hembygdskärlekens gode ande dels 
genom anden från den kristna studentrörelsen, som 
i de åren formade sitt kända lösenord ’Sveriges folk 
– ett Guds folk’.”2��

Liksom Rickard Sandler blev upphov till Holastri-
den, stod några år senare också strid kring den lika 
starke Manfred Björkquist vid Hampnäs. Under stu-
dietiden vid läroverket i Härnösand hade han varit 
studiekamrat med bland andra just Rickard Sand-
ler och den blivande författaren Ludvig Nordström 
(1��2-1�42). Det fosterländska anslaget fick ett tyd-
ligt uttryck under Hampnästiden när Manfred Björk-
quist och Per Stolpe tillsammans tog initiativet till 
den första pansarbåtsinsamlingen 1�12. 1�1� grun-
dade Björkquist Sigtunastiftelsen, 1�1� dess folkhög-
skola och 1�42 blev han Stockholms förste biskop. En 
yngre bror till honom var Lennart Björkquist (1��1-
1��4) som bland annat studerade arkeologi i Uppsala 
där han blev fil.kand 1�2�. 1�41 disputerade han på 
en avhandling i folklivsforskning om Jämtlands folk-

2�3 Almgren 1�14 s. 4.
2�4 Svenska män och kvinnor � s. 2�0.
2�� Lagerström (red.) 1�3�b; J. Olsson 1��3 s. ��2 ff.
2�� SBL bd 4 s. �03 ff; Svenska folkrörelser II (1�3�) s. 34� f; 
Åstrand (utg.) 1��4; Sundin 1��3 s. 242 ff.
2�� Björkquist 1�3� s. 3�.

liga kvinnodräkter. Han tjänstgjorde som amanuens 
vid museet i Härnösand från 1�2� och i Östersund 
från 1�32. 1�4�-1��� var han landsantikvarie och 
chef för länsmuseet i Jämtland.

Hampnäs folkhögskola skulle dock få än större 
betydelse för hembygdsintresset i Ångermanland 
under 1�20- och 1�30-talen genom Stolpes efterträ-
dare som rektor, Herbert Lagerström, och läraren 
Olle Carli. Bägge var djupt engagerade i hembygds-
arbetet och dessutom arkeologiintresserade. Herbert 
Lagerström (1��4-1��1) blev fil.kand. 1�1� och fil.
mag. 1�22.2�� Han var född smålänning men tjänst-
gjorde vid en rad folkhögskolor innan han hamnade 
i Hampnäs där han verkade som rektor från 1�23 
fram till sin pensionering 1��0.Hembygdsrörelsen 
och folkhögskolan hämta näring ur samma rot, och 
det har varit naturligt, att hembygdsstudierna alltid 
fått en central plats vid skolan”, skriver Lagerström i 
en minnesskrift 1�3�.2�� I samband med en stor hem-
bygdsfest på Hampnäs i närvaro av kronprinsparet 
1�34 och omkring �000 besökare hölls tal av såväl 
kronprins Gustav Adolf som av rektor Lagerström. 
Han var aktiv i många kyrkliga sammanhang, men 
fungerade också som riksantikvariens ombud under 
lång tid och skrev åtskilliga artiklar som bland an-
nat tog upp arkeologiska frågor. Anmärkningsvärd i 
sin art är därvid den fornminnesinventering han själv 
utförde i Själevads socken 1�31 och publicerade 1�32 
och 1��0.2�0 Lagerström var också den som tog det 
första initiativet till de arkeologiska undersökningar 
av norrländska kuströsen som med början 1��� kom 
att utföras i Ångermanland under ledning av Evert 
Baudou.2�1

Fil.mag. Olof Carli (1��0-1��2) var lärarson från 
Stockholm och kom till Hampnäs som folkhögskolelä-
rare 1�24.2�2 Han var som flera av sina kollegor enga-
gerad i nykterhetsrörelsen. 1�2�-1��3 var han kurs-
föreståndare för Norra Ångermanlands folkhögsko-
lekursförening som bedrev både kortare och längre 
kurser runt om i socknarna. Medan föreningens ord-
förande rektor Lagerström bland annat undervisade 
i historiska ämnen behandlade Olle Carli förutom 
psykologi även hembygdsämnen. Theodor Hellman 
tillhör de många som medverkat vid dessa kurser ute 
i bygderna. Hembygdsarbetet intog en viktig roll i 
Carlis lärargärning. Han var således en av initiativta-
garna när Själevads hembygdsförening bildades 1�33 
i samband med en hembygdsafton på Hampnäs. Han 
var också en flitig skribent och verkade dels som re-

2�� Svenska folkrörelser II (1�3�) s. ���.
2�� Lagerström 1�3�a s. 20.
2�0 Lagerström 1�32, 1��0.
2�1 H. Öberg 1��0 s. 103; Baudou 1��2b s. 12 ff.
2�2 Svenska folkrörelser I (1�3�) s. 2�1; Axenström 1��� s. 2�.
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daktör för skriftserien Från bygden Nordanskogs som 
utgavs av Norra Ångermanlands fornminnesförening 
1�31-1�3�, dels för Själevads hembygdsförenings års-
skrift 1�34-1��3. Han utarbetade vidare ett omfat-
tande häfte med Arbetsövningar i hembygdens historia 
och geografi för tredje och fjärde klasserna vid Själevads 
folkskolor som utkom i sin första upplaga 1�34. Till-
sammans med Erik Hörnström publicerade han 1�3� 
en värdefull översikt hembygdslitteratur om Ånger-
manland. Carli fullföljde arbetet långt senare genom 
en bibliografi över litteratur om Ångermanland före 
1�40 som publicerades av Skytteanska samfundet 
1���. 1�4� gav han i årsboken Ångermanland sin bild 
av ”Hembygdsrörelsen och hembygdsarbetet från 
bygdens synpunkt”. Han kunde då som lärare med 
glädje konstatera att den då aktuella folkbildnings-
utredningens betänkande från 1�4� betraktade hem-
bygdskunskap och hembygdsvård som en självklar del 
av den medborgerliga bildningen.2�3

Ytterligare en för Norrlandsforskningen betydel-
sefull person på Hampnäs var kulturgeografen och 
civilekonomen Harald Wik (1�03-1���). I över tjugo 
år, 1�2�-1�4�, verkade han som lärare på folkhögsko-
lan innan han övergick till näringslivet och så små-
ningom Norrlandsförbundet. Han publicerade flera 
ekonomihistoriska studier och utarbetade sedermera 
tredje delen av Härnösands historia (1��1).

Hampnäs betydelse för den arkeologiska forsk-
ningen i norra Ångermanland övertogs med tiden 
av Mellansels folkhögskola. Denna skola grundades 
1�34 av Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Med 
utgångspunkt i ett kulturpolitiskt program som 
utarbetats av Västernorrlands läns landsting, blev 
skolan en naturlig bas för den arkeologiska verksam-
heten i området under 1��0-talet. Verksamheten ut-
vecklades i samarbete mellan skolans mångårige rek-
tor Johan Pettersson (rektor 1�3�-�2) och dåvarande 
docenten vid Stockholms universitet Evert Baudou. 
Arbetet omfattade fältundersökningar och ”arkeo-
logdagar” och resulterade sedermera i landstingets 
publicering av Västernorrlands förhistoria (1���). 
Senare kom Petterssons efterträdare som rektor på 
Mellansels folkhögskola, Runo Ögren (rektor 1��2-
��), att spela en liknande roll.2�4

I Medelpad fick Medelpads folkhögskola i Ålsta 
– för övrigt den första folkhögskolan i Norrland grun-
dad 1��3 – särskilt stor betydelse för utvecklingen 
genom dess rektor Ali Nordgren (1���-1��4).2�� 
Nordgren var född i Skön i Medelpad i en sågverks-
arbetarfamilj. Efter studentexamen i Sundsvall 1��� 

2�3 Carli 1�34; Carli 1�4�, 1��0, 1���.
2�4 Muntl. uppgift Evert Baudou; jfr Baudou 1���, Baudou 
1��2b s. 1�.
2�� SBL bd 2� s. 3�3; Svenska folkrörelser I (1�3�), s. �1�.

kom han till Uppsala universitet där han blev fil.
kand. 1���. I nio år tjänstgjorde han som lärare på 
Östergötlands folkhögskola i Lunnevad, innan han 
1�0� blev rektor i Ålsta. På denna tjänst stannade 
han ända till sin pensionering 1�41. Nordgren hade 
en lång rad förtroendeuppdrag och var under många 
år ordförande i Torps hembygdsförening som bilda-
des 1�22. Han var också vice ordförande i Väster-
norrlands läns hembygdsförbund från 1�32. Genom 
åren publicerade han åtskilliga artiklar i olika hem-
bygdsfrågor och verkade också som redaktör för olika 
hembygdsskrifter. Till de första publikationerna hör 
den betydelsefulla småskriften om Ungdomsrörelsen 
som gavs ut 1�0� som nr 2 i Norrländska Studenters 
Folkbildningsförenings skriftserie Norrland. 1�4� gav 
han ut en innehållsrik hembygdsbok om Torp med ti-
teln Från bystämma till kommunalfullmäktige.

Till Ålsta knöts även redan 1�23 ortnamnsfors-
karen fil.lic. David Palm (1���-1���), som 1�41 ef-
terträdde Ali Nordgren som rektor. Genom åren pu-
blicerade Palm en lång rad studier över ortnamnen i 
Medelpad och Ångermanland. Han tog också initia-
tivet till Ålsta elevförbunds årsskrift som han redi-
gerade från 1�2� och regelbundet bidrog i med hem-
bygdsrelaterade artiklar. Liksom Nordgren var han 
dessutom aktiv i Torps hembygdsförening och med-
verkade i dess skriftserie. Han har också bland annat 
bidragit till Härnösands stifts julbok Från Ådalar och 
Fjäll 1�41 med artikeln ”Kyrka och hembygdsrörelse”. 
Palm var född i Göteborg och bedrev under många 
år språkvetenskaplig forskning om västsvenska för-
hållanden. Han kom för övrigt att spela en stor roll 
som mentor för den blivande författaren Lars Ahlin 
under dennes studieår på Ålsta. David Palm blev fil. 
hedersdoktor 1���.

På liknande sätt som i Ångermanland fick arkeo-
login i Jämtland en viktig skjuts när Knut Kjellmark 
(1���-1�44) efter sin arkeologiska doktorsexamen 
i Uppsala 1�04 blev lärare vid Birka folkhögskola i 
Ås.2�� Kjellmark, som börjat sin bana som geolog och 
botanist, vidtog under en rad av år arkeologiska ut-
grävningarna Jämtland – de första regelrätta utgräv-
ningarna i landskapet – däribland av det vikingatida 
gravfältet i Rösta i Ås socken. Tidigare hade Kjell-
mark verkat som folkhögskolelärare i Värmland, men 
blev sedermera folkskoleinspektör i olika delar av lan-
det. Parallellt med denna roll, som han alltså delade 
med bland andra Theodor Hellman, fortsatte han att 
verka som arkeologisk forskare och författare.

I Hälsingland blev Israel Jonzon (1���-1���) vid 
Forsa folkhögskola en särskilt viktig person för hem-
bygds- och inte minst medeltidsforskningens utveck-

2�� Svenska män och kvinnor 4 s. 2�1; S. Jansson 1��2  
s. 11.
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ling. Son till rektorn vid Bollnäs folkhögskola blev 
han anförtrodd uppbyggandet av den nya folkhög-
skolan i Forsa redan 1�0�. Han verkade som rektor 
från starten och blev kvar i denna tjänst i närmare 
femtio år till 1���. Hembygdsstudierna ägnade han 
bland annat åt de gamla kungsgårdarna i Hälsingland 
och andra förhistoriska och medeltida centralplat-
ser. I synnerhet intresserade han sig för den märkliga 
medeltida stenbyggnad som kallas Forsa Gillestuga 
och berörde i det sammanhanget även Kvissle kapell 
i Njurunda. Som så många andra i hans position ägna-
de han sig även åt kommunal och kyrklig verksamhet 
och var dessutom länge ordförande i Helsinglands 
fornminnessällskap. Han erhöll Vitterhetsakade-
miens antikvariska silvermedalj och utsågs 1��3 till 
fil. hedersdoktor vid Uppsala universitet.2��

Ett intressant uttryck för folkhögskolornas ambi-
tioner inom hembygdsarbetet är bildandet av ”Svens-
ka folkhögskollärarnas förening för hembygdsvård 
och hembygdskunskap” 1�21 (en föregångare bilda-
des 1�1�). Till föreningens första uppgifter hörde att 
anordna en kurs för folkhögskolelärare i uppteckning 
och beskrivning av bygd och bygdetradition. Den 
första av dessa kurser anordnades i Stockholm 1�22 
och blev av allt att döma viktig för flera personer som 
skulle få betydelse för den norrländska forskningens 
och hembygdsrörelsens utveckling. Kurserna pågick 
under tio dagar och avhölls på Nordiska museet i 
Stockholm. Lärare i folkminnen var docent C. W. 
von Sydow, i bebyggelse och samhällsskick fil.kand. 
Sigurd Erixon samt i allmän etnografi och demon-
stration av museet samlingar professor Nils Lithberg. 
Även intendenten N. E. Hammarstedt medverkade 
vid kursen. Förutom föreläsningar gjordes visningar 
av Nordiska museet och Skansen, Statens historiska 
museum, Lantmäteristyrelsens arkiv samt Kammar-
arkivet. Av de femton deltagarna från sju skolor var 
fyra rektorer vid olika folkhögskolor. Sex av delta-
garna var kvinnor.2�� 

Från Ångermanland deltog vid kursen kamrer 
Magnus Stattin och fil.kand. Kalle Sandler vid Hola 
folkhögskola. Dessutom deltog fil.mag. Olof Carli 
som då var lärare på folkhögskolan i Storvik, men två 
år senare kom till Hampnäs. En annan deltagare var 
fil.lic. Åke Campbell (1��1-1���) som då var lärare 
på Hvilans folkhögskola.2�� Han hade tidigare verkat 
vid folkhögskolan i Blekinge och kom 1�22-1�34 att 
tjänstgöra vid Älvsborgs läns folkhögskola. Parallellt 
med sin lärargärning bedrev han dock etnologiska 
studier och blev den förste som disputerade i ämnet 
nordisk etnologi 1�2�. Han blev sedermera förestån-
dare för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 

2�� Jonzon 1��3; Lindh 1���.
2�� SOU 1�24:2� s. 133 ff.; muntl. uppgift Jan Stattin.
2�� Nyman 1��2.

De fyra rektorerna var Ludvig de Vylder i Katrine-
berg, Alfred Lindgren i Västerhaninge, Karl Hedlund 
i Storvik och Justus Lindh i Malung. Av dessa blev 
Hedlund (1���-1��2) särskilt viktig för hembygds-
arbetet i Gästrikland under sin tid som rektor där 
(1�1�-�2). Han bedrev egen kulturhistorisk forskning 
och var engagerad i hembygdsrörelsen både på regio-
nal och nationell nivå.

Som ett omedelbart utslag av kursen kan vi se 
uppgiften i den offentlig utredningen om den svens-
ka allmogekulturens utforskande 1�24, att aktivt 
insamlingsarbete av folkminnen påbörjats av Hola 
folkhögskolas elevförbund för publicering i dess tid-
skrift Hembygden. Elevförbundet hade vid denna tid 
ca �00 medlemmar.2�0 Även folkhögskolan i Ålsta 
insamlade under en följd av år folkminnesuppteck-
ningar som publicerades i skolans årsskrift på 1�20- 
och 1�30-talet.

folkskollärarnas roll

Att folkhögskolorna spelade en stor roll för hem-
bygdsforskningen är således klart, men även folkskol-
lärarna har som vi sett haft avgörande betydelse för 
kunskapen om och intresset för de medeltida central-
orterna. För Kvissle kapell gäller det Emil Löfgrén, 
för Kyrkesviken Gottfrid Holmlund och för Bjärtrå 
fäste Olle Häggström. Även i detta fall har den so-
ciala miljön säkerligen haft avgörande betydelse för 
intresset. I vilken omfattning delades deras engage-
mang av andra lärarkollegor? I det följande skall någ-
ra av de framträdande personerna beröras.

En naturlig utgångspunkt är folkskoleseminariet 
och läroverket i Härnösand som uppenbarligen var 
en stimulerande miljö som i högsta grad gynnade 
hembygdsstudier och akademisk forskning. Redan 
under senare delen av 1�00-talet fick flera personer 
som skulle få betydelse för Norrlandsforskningen sin 
utbildning i denna miljö. En av dem var August Rein-
hold Hallström som avlade sin folkskollärarexamen 
i Härnösand 1���. Hallström växte upp i ett foster-
hem i Indal i Medelpad och blev sedermera lärare vid 
Maria folkskola på Södermalm i Stockholm. Evert 
Baudou har visat vilken betydelse August Reinholds 
bakgrund i Norrland och som historieintresserad 
folkskollärare fick för sonen Gustaf Hallströms bli-
vande karriär som arkeolog och Norrlandsforskare.2�1

En annan betydelsefull person som fick sin utbild-
ning vid folkskoleseminariet i Härnösand var Johan 
Sandler. Sandler tog sin folkskollärarexamen 1��� 
och verkade därefter som folkskollärare i Torsåker i 
flera år innan han grundade Hola folkhögskola 1���. 
Några år efter Sandler gick Olof Petter Pettersson 

2�0 SOU 1�24:2� s. 13� f.
2�1 Baudou 1���b s. 2� ff.
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(1���-1�44) på seminariet. Han kom under lång tid 
att verka som folkskollärare i Vilhelmina. Inspirerad 
av Johan Nordlander under Härnösandstiden bedrev 
han under resten av sitt liv omfattande hembygds-
forskning och gjorde uppteckningar som med tiden 
resulterade i arbeten som Kristoffer Sjulssons minnen, 
Sagor från Åsele lappmark samt det omfattande ver-
ket Gamla byar i Vilhelmina.2�2

Under Sandlers tid som elev vid seminariet i Här-
nösand tillträdde Gustaf Wilhelm Bucht (1�4�-1�13) 
som skolans rektor 1���. Verksamheten vid semi-
nariet utvecklades kraftigt under dennes över 3� 
år långa tid som föreståndare.2�3 Han efterträddes 
1�13 av Martin Granér (1��4-1��3) som var rektor 
vid folkskoleseminariet till 1�2�. Granér hade som 
rektor en viktig roll i samband med de vetenskapliga 
hembygdskurserna. Han ingick i styrelsen för kur-
serna och medverkade själv som föreläsare i ämnet 
”nusvenska med litteraturstudier”. Viktig i samman-
hanget som föreläsare vid kurserna och som ordfö-
rande i Föreningen för norrländsk hembygdsforskning 
var även Gottfrid Kallstenius som under samma tid 
verkade som rektor vid läroverket i staden.

Högre allmänna läroverket i Härnösand intog den 
självklara rollen som central akademisk miljö i regio-
nen.2�4 Här verkade under senare delen av 1�00-talet 
lärare som historikern Wilhelm Carlgren och språk-
forskaren Carl Johan Blomberg. Som elever sam-
manstrålade här i början av 1��0-talet personer som 
Johan Nordlander, Anders Wide och Johan Vising. 
Vising (1���-1�42) var född i Överlännäs och blev 
sedermera språkforskare och professor i Göteborg 
samt rektor för Göteborgs Högskola.2�� Under sin 
tid vid läroverket bildade Johan Nordlander 1��4 en 
folkmåls- och fornminnesförening tillsammans med 
bland andra C. J. Blomberg. Efter några studieår i 
Uppsala återvände Nordlander i början av 1��0-talet 
till läroverket i Härnösand som lärare. Vid denna tid 
studerade bland andra Erik Modin och Pelle Molin 
vid läroverket och i slutet av 1��0-talet exempelvis 
Theodor Hellman och Gösta Bucht. Den senare var 
son till G. W. Bucht och efterträdde 1�1� Kallsteni-
us som läroverkets rektor. Gösta Bucht (1��4-1�4�) 
var utbildad matematiker men kom att spela en vik-
tig roll som historisk forskare, inte minst genom sitt 
stadshistoriska verk Härnösands historia I-II (1�3�-
1�4�). Även brodern och språkvetaren Torsten Bucht 
(1��3-1���), under lång tid lektor vid läroverket i 
Härnösand, skulle ägna sig åt Norrlandsforskning 

2�2  O. P. Pettersson 1�4�, 1���, 1��2; Edlund 1��� s. �, � f.; 
Dahlstedt 1��2.
2�3  Wik 1��1 s. 33�.
2�4  Wik 1��1 s. 31� ff.
2��  Vising har bl.a. skildrat Härnösandstiden i memoarboken 
Minnesbilder (1�3�).

som dialekt- och ortnamnsforskare.
Ett par år in på 1�00-talet sammanstrålade vid 

folkskoleseminariet i Härnösand personer som Emil 
Löfgrén, Gottfrid Holmlund och Levi Johansson. 
Tiden på seminariet blev avgörande för dessa per-
soners fortsatta verksamhet inom forskningen och 
hembygdsundervisningen. Löfgréns bok Det gamla 
Njurunda var direkt utformad för att användas i skol-
undervisningen och även Holmlund är känd för att 
ha lagt stor vikt vid det pedagogiska inslaget i hem-
bygdsundervisningen. Levi Johansson har själv skrivit 
om sin lärargärning i memoarboken En byskollärares 
minnen (1�44). Till en av uppgifterna som kandida-
terna skulle fullgöra vid seminariet och som stimule-
rade forskningsintresset för flera av dem var att hålla 
ett anförande om sin hemsockens kyrka.

Till de personer vid seminariet som spelade en 
avgörande roll för många folkskollärares hembygds-
intresse hörde förstås Theodor Hellman. Han var 
fil.lic. i pedagogik och filosofi och verkade som lä-
rare vid folkskoleseminariet i Härnösand 1�0�-1�1�. 
Precis som den tidigare nämnde arkeologen Knut 
Kjellmark blev även Hellman folkskoleinspektör och 
verkade som sådan från 1�14, med fast stationering 
i norra Ångermanland från 1�20 till sin pensione-
ring 1�42. Till Hellmans viktigaste insatser för hem-
bygdsundervisningens utveckling hör de av honom 
ledda vetenskapliga kurserna för folkskollärare som 
anordnades 1�14-1�21. Som ett resultat av arbetet 
med hembygdskurserna fick han 1�1� i uppdrag att 
utreda hela den svenska folkskollärarkårens fortbild-
ning. Han föreslog därvid en kraftig utvidgning av de 
påbörjade kurserna till 14 månader för �0 deltagare, 
fast anställda lärare med tid för egen forskning samt 
egna lokaler – i praktiken en permanent lärarhög-
skola med hembygdstanken som bas – allt förlagt till 
det nygrundade Murberget i Härnösand.2�� Planerna 
stupade dock på de ekonomiska svårigheterna under 
krigsåren. 

1�10-talets omfattande vetenskapliga folkskol-
lärarkurser i Härnösand fick dock betydelse också 
på längre sikt genom den stora uppslutningen från 
lärare runt om i landet. Maria Björkroth hävdar i 
sin museologiska avhandling om hembygdsrörelsens 
framväxt att resultatet av kurserna kan avläsas i an-
talet hembygdsföreningar i olika delar av landet som 
grundades med folkskollärare som drivande kraft. 
Även många hembygdsgårdar anlades i anslutning till 
skolorna i bygden.2��

Att kurserna i Härnösand fick betydelse för fler 
än Gottfrid Holmlund när det gäller utforskningen 
av Ångermanland och Medelpad kan dessutom ex-

2��  Hellman 1�1�b.
2��  Björkroth 2000 s. 1�2.
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emplifieras med ett brev från folkskolläraren C. V. 
Renström i Köpmanholmen i Nätra socken till Pelle 
Edholm i Bålsjö 1�1� angående planerna på att utar-
beta en sockenbeskrivning:

Jag har nämligen deltagit i två somrar i Härnösand 
i den kurs som anordnats för folkskoll. av föreningen 
för norrländsk hembygdsforskning. Därvid gjorde jag 
anteckningar under föreläsningarna. Besökte även 
och gjorde anteckningar på länsmuseet, landtmäteri-
kontoret och länsarkivet. Här hemma har jag ett par 
år upptecknat sagor och sägner, vilka berättats av nå-
gon gammal gubbe eller gumma. I sockenarkivet finns 
även åtskilligt. Ur en del s. k. ’byskrin’ har jag även 
fått något. Vidare har jag gjort anteckningar ur Hö-
jers, Åslunds och Hülphers beskrivningar över Ånger-
manland.2�8

Carl V. Renström (1��3-1��2) avlade sin folkskol-
lärarexamen i Härnösand 1�0�. 1�21 blev han lärare 
vid Mo ångsåg på Norrbyskär i Västerbotten och se-
nare i Hörnefors. Han fullföljde dock inte sina planer 
på att publicera forskningsresultaten. 

Beredskapen inom lärarkåren var med andra ord 
relativt god när hembygdsundervisning infördes som 
nytt ämne i den nya undervisningsplan för folkskolan 
som antogs 1�1�. Detta var onekligen ett viktigt steg 
för folkskollärarnas hembygdsarbete. Tre år senare, 
1�22, publicerade Theodor Hellman i Arkiv för norr-
ländsk hembygdsforskning ett ambitiöst program för 
”Hembygdsundervisningen i folkskolan. Ett försök 
till ämnets metodiska planläggning”. Några år senare 
utgav han även – i sin roll som folkskoleinspektör i 
norra Ångermanland – en detaljerad plan för hem-
bygdsundervisningen i Ångermanland. Redan 1�1� 
hade dock seminarieläraren L. Gottfrid Sjöholm 
och teckningsläraren A. Goës publicerat en omfat-
tande nationell handledning för undervisningen i 
hembygdskunskap, vilken kom att användas i mer än 
trettio års tid genom ständigt nya upplagor. Maria 
Björkroth menar att innehållet i hembygdsundervis-
ningen med tiden ”försköts från att ha varit en peda-
gogisk modell för åskådningsundervisning till att bli 
bygdehistoria”.2��

En intressant efterföljare till de vetenskapliga 
kurserna i Härnösand, om än i betydligt blygsam-
mare dimensioner, fick den intensiva fortbildnings-
kurs i hembygdsundervisning för lärare och lärarin-
nor från folk- och småskolor som Sveriges allmänna 
folkskollärarförening anordnade i Sundsvall 1�30. 
Kurserna leddes av just L. G. Sjöholm och A. Goës 
från Göteborg. Närmare �0 lärare deltog i den tre 

2��  Edholms handlingar (Bhf).
2��  Björkroth 2000 s. 10�, 1�2 ff.

veckor långa sommarkursen. Förutom föreläsningar 
och gruppövningar i hembygdsundervisningens pe-
dagogik, natur och kultur, ortnamnsforskning med 
mera gjordes ett flertal exkursioner i Medelpad. Som 
föreläsare medverkade Ali Nordgren och David Palm 
från Ålsta folkhögskola och folkskolläraren Emil Löf-
grén från Njurunda.

Det tidiga pedagogiska anslaget i hembygdsunder-
visningen i de norrländska folkskolorna representeras 
just av Emil Löfgréns stora hembygdsbok om det gam-
la Njurunda från 1�22. Hur han själv omsatte detta i 
praktiken framgår av ett foto från början av 1�20-ta-
let som föreställer Löfgréns klassrum (fig. �3). Bilden 
visar Löfgréns elever mitt bland landhöjningskartor 
över hembygden, teckningar av vårdkasar och runste-
nar, en stor plansch med fornlämningar och fornfynd 
från Njurunda samt en (av eleverna?) byggd modell 
av ett bronsåldersröse. Fotot skickades som vykort 
till kollegan Gottfrid Holmlund i Grundsunda, som 
tidigare arbetat tillsammans med Löfgrén i Njurun-
da. På vykortet har Löfgrén skrivit till Holmlund:

Den historiska delen av hembygdsundervisningen
utan Grimberg eller andra lögner för våra bygder.
Utgå från verkligheten, ej från prat.
Många hälsningar!
  Löfgrén300

En person som vid denna tid, 1�21, deltog vid de sis-
ta vetenskapliga kurserna för folkskollärare var Isidor 
Johansson (1���-1���). 301 Han skulle spela en viktig 
roll för hembygdsforskningen i norra Ångermanland. 
Efter att ha avlagt examen vid folkskoleseminariet i 
Härnösand 1�12 tjänstgjorde han först i hemsocknen 
Själevad 1�14-1�22 och därefter i Örnsköldsvik fram 
till pensioneringen 1��0. Han innehade en lång rad 
förtroendeuppdrag och var också drivande vid till-
komsten av en ”läsestuga” – det blivande biblioteket 
– i Örnsköldsvik 1�2� där han tjänstgjorde som bib-
liotekarie 1�32-1��3. Han medverkade med en lång 
rad artiklar om hembygden i ortspressen och i Själe-
vads hembygdsförenings tidskrift.

Ytterligare en folkskollärare som fick stor bety-
delse för det ångermanländska hembygdsarbetet 
var Sten Berglund (1���-1��3). Berglund var född i 
Ytterlännäs i Ådalen där fadern var folkskollärare. 
Efter folkskollärarexamen i Härnösand 1�14 blev 
han folkskollärare i hemförsamlingen Ytterlännäs. 
Han hade ett brett samhällsengagemang och stort 
intresse för såväl naturen som hembygdsforskningen. 
I närmare femtio år var han kommunalfullmäktiges 
ordförande, 1�1�-20 var han riksdagsman och i över 

300  Vykort i Karin Holmlunds ägo.
301  Se bl.a. Westman 1��3 s. ��.

2�2 2�3



tjugo år ordförande i Västernorrlands läns lands-
ting. Redan på 1�10-talet hade han tagit initiativet 
till en hembygdsförening i byn Forsed i Ytterlännäs 
med tillhörande ”gammelgård” och museum. Denna 
förening uppgick 1�24 i Ytterlännäs hembygdsfören-
ing. Sten Berglund var initiativtagare även till denna 
förening och blev dess mångårige ordförande. Även 
Ångermanlands hembygdsförbund hade Berglund 
som ordförande från 1��� och många år framåt. Året 
efter hans död utkom resultatet av hans livslånga 
forskning om sin hemsocken i boken Det gamla Yt-
terlännäs.302

Några år efter Berglund, 1�1�, avlade den ett par 
år yngre ångermanlänningen Hjalmar Vallin (1��1-
1���) sin folkskollärarexamen i Härnösand.303 Vallin 
var från Ytterlännäs grannsocken Gudmundrå och 
kom från 1�2� att tjänstgöra som lärare i Örnskölds-
vik. Han var särskilt intresserad av nordiska språk 
och kom att genomföra mycket omfattande dialekt-
uppteckningar från sin hemsocken Gudmundrå. 

Till samma generation folkskollärare som be-
drev omfattande hembygds- och folklivsforskning i 
Norrland hör Einar Granberg (1���-1�4�) från Sveg 
i Härjedalen. Han utexaminerades vid folkskolese-
minariet i Härnösand 1�1� och kom sedermera att 
verka som lärare i Krokom i Jämtland. Under många 
år bedrev han omfattande uppteckningsarbeten av 
folkloristiskt och språkligt material i Härjedalen och 
Jämtland och publicerade ett flertal arbeten i kul-
turhistoriska ämnen. Han var också en av initiativ-
tagarna till hembygdsföreningen i Stöde som grun-
dades 1�2�. 

302 Berglund 1��4; Axenström 1��� s. 12; Norberg, Tjerneld & 
Asker (red.) 1��2 s. 20�.
303  Berglund 1��� s. �� f. Se även Sveriges Tempelriddare 1�43 
s. 2��.

Ännu några år yngre var den tidigare nämnde 
Frans Bergvall (1�03-1���).304 Även han är ett ex-
empel på folkskollärare som gjort stora insatser för 
den kulturhistoriska forskningen i Norrland. Berg-
vall växte upp i en fattig torparfamilj i Gideåberg 
i västra Ångermanland och blev tidigt föräldralös. 
Efter tiden på Hola folkhögskola fortsatte studierna 
på folkskollärarseminariet i Härnösand, där han av-
lade examen i slutet av 1�20-talet. Han kom därefter 
att tjänstgöra som folkskollärare i sin hembygd i Ed-
sele och Gideåberg. Redan under 1�20-talet började 
han göra dialekt- och folkminnesuppteckningar. Från 
1��0-talet intensifierades detta arbete som nu knöts 
till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1��1 
publicerades hans bok Sagor från Edsele. Som hos 
många andra gick den kulturhistoriska forskningen 
hand i hand med ett stort botaniskt intresse. 1��� 
blev Bergvall fil. hedersdoktor vid Umeå universitet 
och 2003 hedrades hans minne med en vetenskaplig 
konferens.30�

prästernas roll

Förutom folkskollärare och folkhögskolelärare kan 
ytterligare en för hembygdsforskningen betydelse-
full yrkesgrupp identifieras – präster. Att dessa yr-
ken dessutom hörde ihop åtminstone ännu i slutet av 
1��0-talet framgår av att Erik Modin hade för avsikt 
att parallellt med sin prästexamen 1��� avlägga även 
folkskollärarexamen. ”Kyrka och skola voro då ännu 
ett”, skriver Modin, ”och ej så få präster kunde denna 
tid förena folkskolinspektörsbefattning med sin präs-
terliga tjänst.”30�

Erik Modin – som ju spelade en central roll för 
utforskningen av Styresholm – är förstås ett ypper-
ligt exempel på de norrländska prästernas roll som 
hembygdsforskare, men de finns också många andra. 
En orsak till detta är att prästerna hade särskilda för-
utsättningar att bedriva forskning om bygderna där 
de verkade. Liksom lärarna hade de genom sin utbild-
ning blivit en del av den akademiska miljön och i sin 
yrkesgärning fick de en naturlig kontakt med befolk-
ningen i församlingen som satt inne med kunskap om 
socknen och dess historia. De hade dessutom direkt 
tillgång till de viktiga kyrkoarkiven.

Det räcker här med att exemplifiera med några 
få personer. Bland de som redan nämnts som bety-
delsefulla i forskningssammanhang finns prosten 
teol. hedersdoktor Carl J. E. Hasselberg (1���-1�3�) 
i Grundsunda. Hasselbergs forskningsfält rörde i 
synnerhet norrländsk kyrkohistoria, men han bidrog 
också till forskningen om sitt hemlandskap Jämt-

304  Nyman 2004.
30�  Forsgren (red.) 2004.
30�  Modin 1��� s. �2.

Figur 83. Många folkskollärare gjorde stora insatser inom 
hembygdsundervisningen och hembygdsforskningen i 
Norrland. Till dessa hörde Emil Löfgrén i Njurunda som 
på 1�20-talet skickade denna illustrativa bild av sitt pe-
dagogiskt intressanta klassrum till kollegan Gottfrid  
Holmlund.
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land. Han intog dessutom en aktiv roll i utvecklingen 
av den tidiga turismen. Förutom flera av sina barn 
– däribland lektorn Gudmar (1���-1��3), kyrkoher-
den Bertil (1���-1���) och länsbibliotekarien Gunno 
(1�00-1���), vilka alla bedrev kulturhistorisk Norr-
landsforskning – inspirerade han också andra att 
fördjupa sig inom hembygdsforskningen, inte minst 
Gottfrid Holmlund.

En annan betydelsefull person för hembygdsrörel-
sens utveckling i Ångermanland var prästen och för-
fattaren Georg Bergfors (1��2-1���).30� Han var född 
i Ytterlännäs men verkade efter sin prästvigning 1�0� 
under ett tiotal år som komminister i Jukkasjärvi och 
Vittangi i Norrbotten, där han också var nomadsko-
lerektor i slutet av 1�10-talet. Han blev kyrkoherde i 
Gideå 1�22 och i Sollefteå 1�41, där han slutade sin 
tjänstgöring som prost. Bergfors var en mycket pro-
duktiv skribent, som publicerade artiklar, recensio-
ner i dagstidningar och tidskrifter samt en lång rad 
böcker. Hans intresse hade en enorm bredd, som inte 
minst inbegrep hembygds-, historie- och språkfrågor, 
men också skol- och sjukvårdsfrågor, kommunikatio-
ner och lanthushållning med mera. Under senare tid 
har hans nära kontakter under 1�10- och 1�20-talet 
med det rasbiologiska institutets grundare Herman 
Lundborg uppmärksammats.30�

Bergfors engagemang i hembygdsarbetet kan ex-
emplifieras av bokverket Norrbotten som utgavs av 
honom och Albin Neander i två delar 1�2� i serien 
Hembygdsböckerna. Läsebok för skola och hem. Albin 
Neander (1���-1�2�) som var kännare inom samisk 
kultur var liksom Bergfors verksam i Ångermanland 
vid denna tid och verksam som folkskoleinspektör 
i södra Ångermanland 1�23-1�2�. Han hade inne-
haft motsvarande tjänst i Norrbotten 1�1�-1�23. I 
Gideå tog Georg Bergfors initiativet till socknens 
hembygdsförening som bildades 1�41 och han var 
ordförande i Sollefteå hembygdsförening 1�4�-1��1. 
I verket Vem är vem 1��� har han själv dokumente-
rat sitt intresse: ”Hobby: hembygdsvård”.30� För den 
medeltida historiens vidkommande är det särskilt 
intressant att Bergfors är upphovsman till namnet 
Gudlav Bilderskolan på gymnasieskolan i Sollefteå, 
vilket syftar på den välbärgade man, med koppling 
till den så kallade Fartegnsläkten, vars testamente 
från 133� finns bevarat.

Ytterligare en präst som fick betydelse för hem-
bygdsforskningen i Ångermanland i början av seklet 
var den tidigare nämnde Arvid Salvén, kyrkoherde i 
Högsjö och far till konsthistorikern Erik Salvén. Ar-

30�  Ingelow & Nilsson 1�2�-3�, del I s. 23 f; Lundkvist & 
Markusson 1��2; Axenström 1��� s. 2�.
30�  Lundmark 2004 s. 100 ff.
30�  Vem är vem 1��� s. 30.

vid Salvén, som själv var bördig från Västergötland, 
gav efter trettio års tjänstgöring i församlingen ut 
en ambitiös sockenkrönika om Högsjö 1�1�. Ett de-
cennium tidigare hade han vid tiden för Holastriden 
blivit känd som en stark kyrklig motståndare till ar-
betarrörelsen i Ådalen.310

Prästerna hade således en viktig roll i den tidiga 
hembygdsforskningens utveckling. Men i samband 
med 1�00-talets befolkningsutveckling som gjorde 
de gamla och små sockenkyrkorna otillräckliga hade 
förstås inte alla präster tagit ansvar för bevarandet 
av de kyrkliga kulturminnena. Författaren Olof Hög-
berg gick så långt att han 1�1�, med Arvid Salvéns in-
satser för ödekyrkan i Högsjö och dennes Högsjöbok 
som föredöme, ville se en efterföljd i flera socknar 
som en ”lämplig soningsgärd för den ohejdade vårds-
löshet” som prästerskapet åsamkat det historiska ar-
vet.311

Intresset för de medeltida kyrkobyggnaderna i 
Norrland ökade också från kyrkans och prästernas 
sida under 1�00-talets början. Anna Elmén Berg har 
i sin konsthistoriska studie av de norrländska öde-
kyrkornas restaureringar lyft fram betydelsen av den 
ungkyrkliga ideologins inflytande i Härnösands stift. 
Ungkyrkorörelsens intresse för kyrko- och kulturhis-
toria var stort och manifesterade sig enligt Elmén 
Berg bland annat i kyrkorestaureringarna. Hon me-
nar vidare att det antikvariska intresset dock inte var 
ett självändamål för kyrkan, utan grundade sig på en 
nationalistisk strävan där de medeltida kyrkobygg-
naderna representerade en samhällelig kontinuitet 
i strävan efter ”att göra Sveriges folk till ett Guds 
folk”. Intressant i sammanhanget är förstås ungkyr-
korörelsens förgrundsgestalt Manfred Björkquist 
från Gideå, bror till museimannen Lennart Björk-
quist, som ju i tidiga år var rektor för folkhögskolan 
i Hampnäs.312

Ett tidigt initiativ till kyrkohistorisk verksamhet i 
Norrland togs av Erik Modin i en motion till Härnö-
sands stifts prästmöte i Härnösand 1�04. Han före-
slog att en historisk förening skulle bildas i stiftet och 
hänvisade till de stora samhällsförändringarna inom 
olika områden som också berörde kyrkan. Prästmö-
tet uppdrog därvid till Modin att tillsammans med 
kyrkoherdarna F. A. Blix i Ytterlännäs och C. J. E. 
Hasselberg i Grundsunda att utreda frågan närmare. 
Vid Västernorrlands läns prästkonferens i Sollefteå 
1�0� återkom Modin med ett föredrag i ämnet un-
der titeln ”Våra kyrkliga minnen, deras betydelse 
och tillvaratagande”. I sitt föredrag föreslog Modin 
en stiftshistorisk förening som kunde stödja arbetet 

310  A. Salvén 1�1�; B. Gustafsson 1��3 s. �2� ff.
311  Högberg 1�1�.
312 Elmén Berg 1��� s. 214.
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med en framåtsyftande ”kyrklig hembygdsforskning”. 
”Det går en nationell rörelse genom landet nu; man 
vill bygga på egen grund. Vi böra göra så också i afse-
ende på församlingslifvet”, sade Modin. För att upp-
båda ett allmänt intresse för frågan lät konferensen 
trycka och distribuera Modins föredrag till stiftets 
samtliga präster.313 Vid prästmötet i Härnösand 1�11 
lade så Modin, Hasselberg och Blix fram en motion 
som låg till grund för bildande av en kyrkohistorisk 
förening i stiftet.

Flera präster blev till yttermera visso ordförande 
i respektive sockens hembygdsförening eller aktiva i 
dess styrelse. Ett symboliskt viktigt uttryck för kyr-
kans betydelse för hembygdsforskningen och hem-
bygdsrörelsen i regionen är att biskoparna var en-
gagerade i dess sammanslutningar. Så var biskopen 
i Luleå stift Olof Bergqvist länge styrelseledamot i 
Föreningen för norrländsk hembygdsforskning och 
hans kollega i Härnösands stift Torsten Bohlin mång-
årig ordförande i Ångermanlands hembygdsförbund.

riksantikvariens ombud

Genom sitt kulturhistoriska intresse och engagemang 
hade det tidiga 1�00-talets lärare och präster förvär-
vat olika typer av ”kulturellt kapital”. Ett exempel 
på detta är den formella roll som flera av dem erhöll 
inom det antikvariska fältet som riksantikvariens lo-
kalombud. Fyra av centralplatsernas nyckelpersoner 
fungerade formellt i denna roll under olika perioder, 
liksom många av deras kollegor.

Systemet med ombud i landsorten hade i en eller 
annan form funnits allt sedan 1��0-talet, men utvid-
gades väsentligt och formaliserades under 1�20-ta-
let.314 Dessa ortsombud skulle få stor betydelse för 
kulturminnesvårdens utveckling i landet som vid 
denna tid gick raskt framåt under riksantikvarie Si-
gurd Curmans ledning. Personerna var handplockade 
på grund av sina omvittnade insatser och egenskaper, 
de var i allmänhet välutbildade, hade framträdande 
positioner och förseddes med officiella fullmakter. 
Ambitionsnivån varierade naturligtvis från person 
till person och det var långt ifrån alla socknar som 
täcktes in på detta sätt. 

1�23 uppgick antalet ombud i hela landet till ett 
sjuttiotal. När man kompletterat skaran året därpå 
fanns tre ombud i Ångermanland, däribland Gott-
frid Holmlund i Grundsunda och Arnäs. I Medelpad 
fanns då sammanlagt sex ombud, däribland Emil Löf-
grén i Njurunda socken och Levi Johansson i Torp 
(tab. �3). 

313 Modin 1�0�a.
314 Se exv. SOU 1�22:11 s. �� f; SOU 1�22:12 s. 141 f.

Tabell 53. Riksantikvariens ombud i Västernorrlands 
län 1�24.

ombud distrikt

Medelpad

Lärare E. A. Granberg, Stöde Stöde sn

Förvaltare S. Grönlund, östavall Haverö sn

Lärare Levi johansson, Fränsta Torps sn

Lantbrukare j. Leman, Matfors Tuna sn

Lärare E. Löfgren, Njurunda Njurunda sn

Pastor Y. j. reding, Ljustorp
Ljustorps, Indalslidens och 
Holms snr

ångermanland

Kassör Hans Hansson, Hoting Tåsjö sn

Skogsinspektor johan Hiller,  
Björkå bruk

Delar av resele, Ed, Sånga 
och överlännäs snr

Lärare G. Holmlund, Husum Arnäs och Grundsunda snr

Källa: Riksantikvariens årsberättelse för år 1�24 
(1�25).

Under andra perioder fungerade även såväl Erik 
Modin som Magnus Stattin som riksantikvariens om-
bud. Vad uppdraget kunde innefatta skall vi se med 
exempel från Emil Löfgréns och Gottfrid Holmlunds 
verksamhet.

Emil Löfgrén var ombud för Njurunda socken. In-
för år 1�24 redogjorde han för riksantikvarien vilka 
arbetsuppgifter som var närmast förestående:

1. fullföljandet av runstensskärvans placering i  
 kyrkans tornfot;
2. betryggande anordning för bevarande av ”sten- 
 klotet”;
3. de bägge kyrkoruinernas konservering;
4. anteckningar och uppmätning av gravhögar  
 och -rösen till komplettering av förut förefint- 
 liga uppgifter (ex. Johanssons);
5. tillsyn vid några grävningar i närheten av grav- 
 platser.31�

Av ett brev till riksantikvarien 1�2� framgår 
emellertid att han inte alls bara verkade inom Nju-
runda: ”Undertecknad har såsom föredragshållare i 
hembygdskunskap både inom Njurunda och i Sunds-
vall, Selånger, Tuna och andra socknar alltid avslu-
tat föredragen med att genomgå bestämmelserna om 
skadegörelse på fornminnena.” 

Löfgrén avsade sig dock uppdraget som ombud 
1�2� i besvikelse över Riksantikvarieämbetets svaga 

31�  Brev från Löfgrén. ATA. Brevserien 3. EIV:10.
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intresse för att konservera den av honom räddade 
kyrkoruinen i Njurunda.31� 

För Gottfrid Holmlunds del blev denne 1�23 till-
frågad om att fungera som riksantikvariens ombud 
för att utöva tillsyn och vård över fornlämningarna i 
hemsocknen Grundsunda. Eftersom han då var i färd 
att byta tjänstgöringsort till grannsocknen Arnäs, 
blev han formellt förordnad som ombud för bägge 
dessa socknar i sin hemtrakt och fortsatte som sådan 
ända fram till sin död 1�3�. 

På en förfrågan från riksantikvarien om förutsätt-
ningarna för fornminnesvården i Holmlunds ansvars-
område svarade denne på nyårsafton 1�24 att intres-
set nog var stort, men att ”en eller annan dumhet av 
rent oförstånd kan göras”. Hur man skulle kunna höja 
kunskapsnivån bland allmänheten i området var dock 
Holmlund på det klara med:

Emellertid tror jag att intresset för fornminnesvården 
skulle få ökad fart om till sommaren en undersökning 
av gamla, märkliga orter här i bygden komme till 
stånd.317

Undersökningarna skulle dock låta vänta på sig 
ännu ett antal år, det vill säga till 1�31 då han själv 
påbörjade undersökningarna vid Kyrkesviken. Till 
den fornvårdande verksamheten hörde också infor-
mationsinsatser i form av upplysningsarbete och 
skyltning, något som Holmlund lade stor vikt vid.

Att det kunde råda motsättningar mellan de lo-
kala och de statliga perspektiven i synen på forn-
vårdsarbetet har uppmärksammats av Evert Baudou. 
I en artikel om arkeologins framväxt i norra Ånger-
manland har han berört en intressant konflikt som 
uppstod i samband med upptäckten av stenålders-
fyndet vid Tvillingsta i Själevad 1�3�. Rektor Her-
bert Lagerström på Hampnäs folkhögskola som var 
riksantikvariens ombud och den som rapporterade 
och tillvaratog fynden menade att de skulle förva-
ras på Fornhemmet i Örnsköldsvik. I en promemoria 
hävdade dock Axel Bagge, som var chef för stenål-
dersavdelningen på Statens historiska museum i 
Stockholm, att Lagerström är ”såsom fallet med så 
många av ombudskåren, betydligt större lokalpatriot 
än intresserad av att bevaka Riksantikvarieämbetets 
intressen” och att han var ”ganska litet lämpad som 
Ra:s ombud”. Som Baudou påpekar skulle det dock 
vara svårt för lokalombuden att skapa förtroende i 
bygden om alla fynd som rapporterades hamnade i 
Stockholm. Tvillingstafyndet hamnade till slut också 
på Fornhemmet i Örnsköldsvik.31�

31�  Brev från Löfgrén. ATA. Brevserien 3. EIV:10.
31�  Grundsunda hembygdsförenings arkiv.
31�  Baudou 1��2b s. 12 f.

En liknande roll som det innebar att vara riksan-
tikvariens ombud, spelade under lång tid – om än 
utan samma officiella ställning – även uppdragen 
som ortsombud för museerna och folkminnesarki-
ven. Flera av de berörda personerna verkade även 
som sådana representanter för exempelvis Nordiska 
museet, Kulturhistoriska museet i Härnösand och 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Även i 
dessa fall kunde motsättningar uppstå som inte säl-
lan bottnade i maktförhållandena mellan den akade-
miska eliten och ”folket”. Etnologen Agneta Lilja har 
i sin avhandling exemplifierat detta med en konflikt 
mellan folkskolläraren Levi Johansson och folkmin-
nesarkivet i Uppsala i början av 1�30-talet. I detta 
fall handlade det om den social prestige som låg i 
storleken på upptecknarnas honorar.31�

Trots sådana kontroverser var sannolikt Riksan-
tikvarieämbetets organisation med lokala ombud och 
dess motsvarigheter inom andra områden i allmän-
het betydelsefull för bägge parter. Inte minst torde 
de på ett avsevärt sätt ha bidragit till att statusen 
på den hembygdsvårdande verksamhet som ombu-
den bedrev ökade i den egna bygden. Det höjde hem-
bygdsforkarnas kulturella kapital.

hembygdsböcker för skola och folkbildning

Det samma gällde offentliggörandet av resultaten 
från hembygdsforskningen. Förmedlingen skedde på 
flera olika sätt, genom föreläsningar, kursverksamhet 
och skolundervisning. Flera av forskarna publicerade 
dessutom sina resultat, dels i artikelform i ortspres-
sen eller tidskrifter, dels i mer omfattande hembygds-
böcker. Just vid denna tid under 1�00-talets första 
hälft framträdde som något av en särskild genre en 
typ av ambitiösa hembygdsböcker som baserades på 
forskning om den egna socknen eller bygden. En när-
mare studie av utvecklingen i Norrland visar att flera 
av de forskare som är knutna till undersökningarna 
av de medeltida centralplatserna i Norrland var före-
gångare också inom detta område (tab. �4).

Ett tidigt exempel på en sådan hembygdsbok från 
nordligaste Ångermanland (men Västerbottens län) 
är folkskolläraren och kantorn Werner Bäckströms 
(1���-1�2�) skrift Blad ur Bjurholms församlings his-
toria som trycktes 1�0�. Skriften gavs ut med anled-
ning av församlingens hundraårsjubileum och ”till 
väckande av hembygdskänsla” som det står på titel-
bladet. Bäckström, som vid sidan av sin lärargärning 
var politiskt aktiv och under många år riksdagsman, 
var bland mycket annat ordförande för Västerbottens 
läns ungdomsförbund från dess grundande 1�0�.

31�  Lilja 1��� s. 203.
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Även när det gäller hembygdsböckerna skulle dock 
1�10-talets vetenskapliga kurser för folkskollärare i 
Härnösand få avgörande betydelse. Inom ramen för 
sina föreläsningar i hembygdsundervisningens meto-
dik under kurserna presenterade Theodor Hellman 
en särskild plan för utarbetande av sockenbeskriv-
ningar som borde ligga till grund för undervisningen 
i hembygdskunskap.320 Folkskolläraren Renströms 
planer på en sockenbeskrivning för Nätra socken och 
Holmlunds för Grundsunda är exempel på arbeten 
som påbörjades, men som aldrig ledde fram till pu-
blicering i monografiform.

Fullföljde sina planer på en hembygdsbok gjorde 
dock Erik Modin som påbörjat insamlingen till en 
bok om sin hemsocken redan på 1��0-talet. Den mer 
än 400-sidiga boken Gamla Tåsjö. Anteckningar om 
hembygden, som i sin första upplaga utkom 1�1� (en 
andra reviderad upplaga utkom 1�3� och har följts 
av nya upplagor), tillhör de mest kända i genren och 
har ofta lyfts fram som ett föredöme. Han hade då 
redan för ett decennium sedan publicerat sitt verk 
om Härjedalens ortnamn och bygdesägner. Modin skri-
ver uttryckligen i förordet att han anpassat sin sedan 
länge planerade Tåsjöbok för att den skulle kunna 

320  M. Bäckström 2004 s. 3�.

användas inom hembygdsundervisningen. Enligt Dag 
Strömbäck utgjorde Modins bok en inspirationskälla 
till bland andra O. P. Pettersons stora verk om Vil-
helminabygden och Levi Johanssons om Frostviken. 
Säkert gäller det även många andra inom och utom 
Norrland.321

Redan två år senare, 1�1�, publicerade Modins 
prästkollega Arvid Salvén sin närmare 2�0 sidor 
tjocka hembygdsbok med titeln Boken om Högsjö. En 
norrländsk sockenkrönika. Kulturbilder, sägner och 
minnen. Den Högsjöfödde författaren Olof Högberg 
konstaterar i sitt förord att med ”denna bok vinna 
Högsjöborna ett visst märkligt försteg framför de 
flesta församlingar inom länet”.322 Några år yngre är 
Emil Löfgréns 4�0-sidiga Det gamla Njurunda. Stu-
dier i hembygdskunskap för hemmet och skolan som 
trycktes 1�22 (facsimile 1���). 

Särskilt betydelsefulla för skolorna blev förstås 
hembygdsböckerna efter att hembygdsundervisning 
1�1� hade blivit ett eget ämne i folkskolans under-
visningsplan. En egen skriftserie kallad Hembygds-
böckerna började lämpligt nog också ges ut av J. A. 
Lindblads förlag i Uppsala 1�1� som presenterade 

321  Strömbäck 1��� s. 10�; M. Bäckström 2004 s. 3� f.
322  Högberg 1�1�.

år författare område titel sidor

1909 Werner Bäckström Bjurholm Blad ur Bjurholms församlings historia. 95

1910 Emil Molin Grundsunda Grundsunda. (Tidigare artikelserie i öA) ca 150

1912 Nils Hamberg Grundsunda Bidrag till Grundsunda kyrkas och församlings krönika. 92

1916 Erik Modin Tåsjö Gamla Tåsjö. Anteckningar om hembygden. 402

1916-17 Gottfrid Holmlund Gideå Gideå socken. (Artikelserie i öA) -

1917-18 Gottfrid Holmlund Själevad Själevad förr och nu. (Artikelserie i öA) -

1918-19 Gottfrid Holmlund Arnäs Arnäs socken i ord och bild. (Artikelserie i öA) -

1918 Arvid Salvén Högsjö
Boken om Högsjö. En norrländska sockenkrönika. 
Kulturbilder, sägner och minnen. 

248

1921 Valdemar Lindholm Borgjö Ur Borgjö sockens krönika. En bok om födelsebygden. 140

1921 Nils Ahnlund m.fl. Sundsvall Sundsvalls historia. Del 1-4. 992

1922 Emil Löfgrén Njurunda
Det gamla Njurunda. Studier i hembygdskunskap för 
hemmet och skolan.

455

1925 N. j. Nätterlund Nätra
Norra Ångermanland i ord och bild från förr till nu. Del 
1. Nätra älvdal.

269

1926 Karl Ekman Styrnäs Styrnäs. Anteckningar om gammalt och nytt. 192

1927 rolf öhngren örnsköldsvik Örnsköldsvik intill år 1900. 148

1935 Gösta Bucht Härnösand Härnösands historia. Del 1. Tiden 1585-1721. 539

Tabell 54. Ett urval viktigare topografiska hembygdsböcker eller längre artikelserier (sockenkrönikor) från Ånger-
manland och Medelpad publicerade mellan 1�0� och 1�40 (urval).
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landet landskapsvis. Först ut var Julia Svedelius med 
Södermanland, men redan som andra del i denna se-
rie publicerades 1�20 Medelpad och Ångermanland. 
Läsebok för skola och hem i två delar, som i lättläst 
form skildrade länets historia, natur och kultur. För-
fattare var Maria Rieck-Müller och Olof Högberg. 
1�2� gav som vi sett Georg Bergfors tillsammans 
med Albin Neander ut motsvarande verk i två de-
lar om Norrbotten. Ett par decennier senare, 1�44, 
gav Albert Viksten ut Hälsingland i samma serie, där 
Arvid Enqvist medverkade med en artikel om den 
förhistoriska tiden och Israel Jonzon om kristnandet 
i landskapet.

Planer på mer djuplodande böcker av Modins och 
Löfgréns karaktär hade funnits tidigt hos en rad 
hembygdsforskare i Ångermanland och Medelpad, 
men bara några enstaka av dem förverkligades. Kor-
tare skildringar av enskilda socknar hade redan vid 
sekelskiftet publicerats av Olof Högberg. 1��� tryck-
tes hans femtonsidiga häfte Torsåkersbygdens förtider. 
Efter en föreläsning på stället och 1�01 utkom den 30 
sidor långa Gudmundrå i flydda tider. Av något annat 
slag är handlaren Abraham Nybergs mer omfångsrika 
böcker Resele. Saga och sanning (18��) och Sollefteå 
och Ådalarna. Saga och sanning (1�02), som dock 
till stora delar består av utdrag ur andra författares 
artiklar om dessa trakter. Även Harald Malmbergs 
betydligt äldre akademiska avhandling om Ytterlän-
näs socken som trycktes 1��� är av annat slag och 
närmast att likna med tidigare århundradens topo-
grafiska beskrivningar.

Större forskarambitioner hade Pelle Edholm i Bål-
sjö, som ämnade skriva en socken- och byhistorik om 
Bjärtrå baserad på grundlig historisk arkivforskning, 
fornforskning och dialektstudier. 1�0� erhöll han 
ett bidrag från Bjärtrå kommun för att kunna full-
följa arbetet med sin kulturhistoriska beskrivning av 
socknen och 1�0� fick han i uppdrag av Ytterlännäs 
församling att genomföra källforskning i Stockholm 
inför en planerad sockenbeskrivning.323 Förutom en 
lång rad historiska notiser i ortstidningarna kom 
dock hans samlingar aldrig i tryck under hans livstid. 
Någon stilist var inte heller Edholm; det var samlan-
det och sammanställandet av uppgifter ur en mängd 
olika källor som var hans styrka. Först 1��2 kom en 
del av samlingarna i tryck, då hans material fick ligga 
till grund för folkskolläraren Olle Häggströms bok 
Bjärtrå socken. Saga och sanning. 

Längre i sina planer kom dock Emil Molin som 
redan 1�10 i bokform låtit trycka en omfattande 
skildring av hemsocknen Grundsunda. Den hade un-
der åren 1�0�-1�0� publicerats som en artikelserie i 

323  Edholms handlingar (Bhf).

Örnsköldsviks Allehanda. I samband med en brand 
på tryckeriet förstördes dock hela upplagan med un-
dantag från ett enda ofullständigt exemplar. Någon 
ny tryckning av boken kom tyvärr aldrig att ske. 

Sedermera arbetade Gottfrid Holmlund på en 
omfattande hembygdsbok över Grundsunda, men 
utan att hinna avsluta arbetet. Under sin tid i Kiruna 
(1�14-1�20) publicerade han också flera längre kul-
turhistoriska artikelserier om socknarna i norra Ång-
ermanland i ortstidningen Örnsköldsviks Allehanda. 
I slutet av 1�1� och början av följande år behandlades 
först Gideå socken, ett år senare Själevads socken och 
efter ytterligare ett år Arnäs. När det gäller hem-
socknen Grundsunda planerade Holmlund en om-
fångsrik hembygdsbok och han nämnde sina planer i 
ett brev till Johan Nordlander 1�1�. Ambitionsnivån 
– som fastlagts redan flera år tidigare – stod knap-
past efter Erik Modins Gamla Tåsjö som publicerades 
just detta år. Holmlunds Grundsundabeskrivning var 
dock inte hans enda hembygdsbok som aldrig förverk-
ligades. Under Kirunatiden på 1�10-talet utarbetade 
han nämligen ett närmare 1�0 foliosidor omfattande 
manuskript om ”Jukkasjärvi socken före 1�00-talet”. 
Arbetet var planerat som en hembygdsbok om övre 
Lappland för skolbruk, ”avsedd att utgöra en handbok 
för lärare i historie- och hembygdsundervisningen”, 
men blev aldrig tryckt på grund av svårigheter att få 
boken förlagd. Detta var flera år innan kollegan Emil 
Löfgrén publicerade sin bok om Njurunda. Ett antal 
år senare (1�2�) skrev kyrkoherden Georg Bergfors i 
ett utlåtande följande om detta manuskript:

Att en folkskollärare griper sig an med socken- eller 
bygdebeskrivningar, såsom här är fallet, visar hans 
livliga intresse för och ett gott grepp om en viktig gren 
i hans lärarekall. Han vill gå till grunden med hem-
bygdsundervisningen, allsidigt lära känna den för 
barnen närmast till hands liggande utgångspunkten 
för geografi- och historieundervisningen eller s.a.s. 
göra dessa ämnen aktuella för sina elever. Att han 
härigenom är i stånd att rycka dem med synes mig 
självfallet. En sådan arbetsmetod måste enligt min 
mening betraktas som en synnerligen stor förtjänst och 
innebära en verklig merit, som blir så mycket större, 
ju mera arbete som nedlagts härpå.324

För Medelpads vidkommande gick författaren och 
journalisten Valdemar Lindholm (1��0-1�4�) före ge-
nom att 1�21 ge ut boken Ur Borgsjö sockens krönika. 
En bok om födelsebygden. Året därpå, 1�22, utkom så 
Emil Löfgréns bok om Njurunda och bara några år se-
nare tillkom flera hembygdsböcker i Ångermanland, 
däribland första delen av N. J. Nätterlunds Norra 

324  Grundsunda hembygdsförenings arkiv.
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Ångermanland i ord och bild från förr till nu om Nätra 
älvdal (1�2�; fler delar publicerades aldrig) och Karl 
Ekmans Styrnäs. Anteckningar om gammalt och nytt 
(1�2�). Till detta kommer de större stadshistoriska 
verken, varav Nils Ahnlunds Sundsvalls historia från 
1�21 och Gösta Buchts Härnösands historia från 1�3� 
är särskilt viktiga i sammanhanget. De sistnämnda 
författarna hade dock en särställning som akade-
miskt verksamma personer.

Till senare hembygdsböcker av direkt betydelse för 
platserna som behandlas i denna avhandling hör för-
utom den nämnda Bjärtråboken av Olle Häggström 
(1��2) även Torsåkers minnesskrift (1���) som sam-
manställts av Magnus Stattin, Ester och Otto Lund-
ströms Byarna kring Gideälven och Husån (1���) som 
huvudsakligen behandlar Grundsunda socken samt 
Lars-Göran Tedebrands Selånger. En sockens historia 
(1��3). En hembygdsbok som behandlar medeltiden 
mer ingående är Släkten och hembygden (1��1) av Erik 
O. Nylander. Den handlar om Björna socken i nor-
ra Ångermanland och berör bland annat medeltida 
pergamentsbrev och traditionerna om en äldre kyrk-
plats. Av dessa författare tillhör endast historikern 
Tedebrand universitetsvärlden. Tedebrand var också 
huvudredaktör för det nya historieverk i fyra delar 
om Sundsvalls historia (1���-��), där historikern Nils 
Blomkvist behandlade medeltiden.

Förutom hembygdsböcker i monografiform har 
ambitiösa artiklar och artikelserier i lokalhistoriska 
ämnen som publicerats i ortstidningarna haft stor 
betydelse för allmänhetens intresse för och kunskap 
om hembygdens kulturhistoria. Det folkbildande syf-
tet har ofta stått i förgrunden för dessa skriverier. 
Särskilt flitiga i detta avseende var Magnus Stattin, 
Gottfrid Holmlund och Georg Bergfors. Denna verk-
samhet var också anledningen till att Magnus Stattin 
upptogs i verket Svenska folkförfattare. Bygdediktare, 
hembygds- och folklivsskildrare 1�3�: ”Stattin har åren 
1�22-1�33 bl. a. medverkat i ortstidn. Västernorrl. 
Alleh., Örnsköldsviks Alleh., Nya Norrland m. fl. 
tidningar med en serie värdefulla hembygdsartiklar, 
sägner, uppteckningar av folktro och händelser, vari 
han ganska ingående belyst och skildrat folkliv och 
folklore i Västernorrland.”32�

Kulturhistoriska föreningar

Hembygdsforskningen och hembygdsintresset såsom 
det har presenterats hittills framstår i hög grad som 
ett ensamarbete baserat på individuellt engagemang. 
Vilken roll spelade då föreningsverksamheten för ut-
vecklingen i Ångermanland och Medelpad och i vil-
ken mån var centralplatsernas utforskare delaktiga i 
detta arbete?

32�  Ingelow & Nilsson 1�2�-3�, del III s. �1 f.

”Föreningsväsendet är ju vår moderna arbetsme-
tod, när det gäller mångas samfällda syften,” skrev 
folkhögskoleläraren Ali Nordgren 1�0� i sin skrift 
om ungdomsrörelsen.32� Vid denna tid hade förening-
ar bildats runt om i landet med politiska, frikyrkliga, 
nykterhets- och bildningsfrämjande syften. Under 
senare delen av 1�00-talet hade också fornminnes-
föreningar av olika slag bildats, såväl på nationell som 
regional nivå, inte sällan knutna till de akademiska 
studiemiljöerna. Den landsmålsförening som starta-
des vid läroverket i Härnösand 1��3 av Johan Nord-
lander och C. J. Blomberg torde vara den äldsta av 
sitt slag i Västernorrlands län.

Större betydelse fick dock Västernorrlands läns 
museisällskap som grundades i Härnösand på initia-
tiv av biskopen Lars Landgren 1��0. Sällskapet hade 
till uppgift att ”såväl till undervisningsanstaltens 
som allmänhetens tjänst” skapa ett historiskt och 
naturhistoriskt museum. I styrelsen ingick förutom 
Landgren bland andra rektorerna G. W. Bucht och 
H. Wåhlander samt lektorerna W. M. Carlgren och 
C. J. Blomberg, samtliga från Härnösand. I april 1��1 
hade sällskapet 1�1 ledamöter som alla tillhörde det 
övre manliga sociala skiktet i samhället; inte en enda 
representant för landsbygdens allmogebefolkning el-
ler arbetare återfinns bland medlemmarna och inte 
heller några kvinnor. 

Johan Nordlander, som vid den tiden var läro-
verksadjunkt i Härnösand, var mycket aktiv i denna 
förening. 1��1 lät sällskapet trycka och till medlem-
marna dela ut skriften Minnen af heden tro och kult i 
norrländska ortnamn som utarbetats av Nordlander. 
Johan Nordlander var vid den tiden även ”vårdare av 
sällskapets fornsamling”. Pelle Edholm i Bjärtrå var 
en av dem som redan under de första åren hade kon-
takt med föreningen och bidrog till dess samlingar. 
En annan var Erik Modin som under studenttiden 
fick i uppdrag att direkt till Lars Landgren överläm-
na ett av de allra första föremålen i samlingarna, en 
stenyxa hemifrån Tåsjöberget som skänkts av krono-
länsmannen P. J. Allberg. Att även kulturmiljöerna 
stod i fokus för sällskapet framgår av att man 1��� 
tog initiativ till att förhindra fortsatt erosion vid 
medeltidsborgen Styresholm i Torsåker. 1��1 rädda-
des också Ulvöns gamla fiskekapell från rivning ge-
nom att inköpas av museisällskapet med medel som 
donerats av kung Oscar II.32�

Medelpads fornminnesförening bildades 1�0� på 
initiativ av professor Anders Wide (1��4-1�3�).32� 
Wide var född i Sundsvall och uppväxt i Stöde. Ef-

32�  Nordgren 1�0� s. 4.
32�  B. Hellman 1��2 s. 1�0 f; Puktörne 1��� s. 22� f. Edholms 
handlingar (Bhf).
32�  Flodén (utg.) 1��3.
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ter studier i Härnösand och Uppsala blev han med.dr 
1��� och avlade samma år gymnastiklärareexamen. 
Från 1��� var han föreståndare för Gymnastiskt-or-
topediska institutet i Stockholm och från 1��0 do-
cent i medicinsk ortopedi vid Karolinska institutet. 
1��2-1�14 verkade han dessutom under sommarmå-
naderna som intendent vid Lysekils havsbadanstalt, 
där han också lär ha anordnat ett litet museum och 
bildat en fornminnesförening. Under studietiden i 
Uppsala var Wide medlem i den norrländska lands-
målsföreningen och på 1��0-talet kom han i kontakt 
med Artur Hazelius Skansen såsom dirigent för stu-
dentsången. 

Den förste ordföranden i fornminnesföreningens 
interimsstyrelse var konsthistorikern Henrik Cor-
nells far majoren J. F. Cornell. Bland andra stiftande 
medlemmar fanns exempelvis zoologen och lektorn 
Gottfrid Adlerz. Från 1�0� och några år framåt ver-
kade folkskolläraren Emil Löfgrén som sekreterare i 
föreningen. Med Skansen som förebild skapade Wide 
och fornminnesföreningen några år senare ”Fornhem-
met” och ett friluftsmuseum på Norra Stadsberget i 
Sundsvall. Som intendent och föreståndare för forn-
hemmets samlingar anställdes redan vid dess till-
komst 1�0� författaren Olof Högberg. Högberg fick 
snart hjälp av sjökaptenen Carl Erik Hammarberg, 
som var mer känd under sin signatur ”Homo”. Intres-
sant är inte minst den ”Bygdeborg” som Anders Wide 
med hjälp av gymnasister i staden började återskapa 
på krönet av Norra stadsberget 1�13 och de planer 
som fanns på att bygga en hällkista och ett gravröse 
från bronsåldern inom friluftsmuseets område. Att 
intresset och verksamheten ingalunda enbart var 
”museal” till sin karaktär framgår även av Högbergs 
och Wides lilla skrift Ljungans ådal från turist- och 
fornminnessynpunkt som gavs ut i turistföreningens 
serie ”Vägvisare” 1�10.32�

I Örnsköldsvik bildades 1�10 Norra Ångerman-
lands fornminnesförening med rektorn för samreal-
skolan O. A. Perman som drivande kraft och ordfö-
rande. Bland andra aktiva under de första åren kan 
nämnas redaktören för Örnsköldsviks Allehanda 
Alfred Olsson som var föreningens sekreterare och 
borgmästaren Gustaf Åkerblom som var vice ord-
förande. Till de första medlemmarna hörde kyrko-
herden Per Söderlind som också var ordförande och 
drivande kraft för Hampnäs folkhögskola, samt fabri-
kör N. J. Nätterlund. Till ständig ledamot kallades 
1�11 riksdagsmannen och forskaren Emil Molin från 
Grundsunda. Verksamheten i föreningen koncentre-
rades huvudsakligen till det fornhem – den så kall-
lade Ödbergska gården – som flyttades till sin nu-
varande plats 1�14. Fornhemmet var föregångare till 

32�  Högberg & Wide 1�10; Feuk 1�31; B. Hellman 1��2 s. 1�3 f.

Örnsköldsviks museum som grundades först i slutet 
av 1��0-talet. Föreningen hade till uppgift att vår-
da och sprida kännedom om områdets fornminnen, 
men den vidgade snart sitt intresse till att omfatta 
den allmänna kulturhistorien. Upphovsman till mer-
parten av samlingarna och intendent vid fornhem-
met sedan starten var under lång tid Olof Nylander 
(1�4�-1�3�), mer känd under namnet ”Farbror Olle”. 
Pelle Edholm i Bjärtrå bidrog tidigt även till denna 
förenings samlingar.330

Samma år som Föreningen för norrländsk hem-
bygdsforskning bildades i Härnösand 1�0�, grundades 
även Ångermanlands hemslöjdsförening i Sollefteå 
på initiativ av Hugo och Anna Fahlén.331 Föreningen 
syftade till ”utveckling och förädling” av hemslöjden, 
avsättningsmöjligheter, undervisning samt insamling 
och dokumentation av äldre hemslöjd. Hugo Fahlén, 
som var riksdagsman, fungerade som ordförande till 
sin död 1�1�, varefter han efterträddes av sin hustru 
som i många år var föreningens drivande kraft. I den 
första styrelsen och arbetsutskottet ingick förutom 
Anna Fahlén även Theodor Hellman och Erik Modin. 
Föreningens första föreståndarinna var Edith Lind-
berg. Föreningen stod i nära kontakt med bland annat 
Nordiska museet och Föreningen Svensk Hemslöjd 
som bildats 1���. Särskild viktig för utvecklingen 
blev den stora hemslöjdsutställning som anordnades 
i Sollefteå 1�10. Även i Medelpad bildades en hem-
slöjdsförening 1�0�. Ordförande var kaptenen vid 
Västernorrlands regemente och gymnastikläraren 
i Sundsvall Gustaf Hellgren, men i styrelsen ingick 
även flera kvinnor, däribland målarinnan Emma Ad-
lerz (gift med lektorn Gottfrid Adlerz) och fru Anna 
Wide (gift med professorn Anders Wide).

Till ett senare skede föreningar hör ”Byggnadskul-
turföreningen i Västernorrlands län” som startades 
1�23 på initiativ av arkitekten David Frykholm.332 I 
denna kom Per Hugo på Hola folkhögskola att engage-
ra sig som sekreterare och föredragshållare. Tjugo år 
senare tillkom Arbetarrörelsens i Medelpad kultur-
historiska sällskap, som samlade föreningslivets his-
toria i regionen och grundade ett distriktsarkiv.333

De kulturhistoriska föreningar som bildades i 
Ångermanland och Medelpad före 1�4� redovisas i 
tabell ��.

hembygdsföreningar och hembygdsförbund

Hembygden som begrepp och idé växte fram först 
under början av 1�00-talet. Hembygden blev under 

330  Örnsköldsviks museums arkiv NO3C. Se även Enqvist 
1�3�a, 1�3�b; B. Hellman 1��2 s. 1��; Grundberg 1��1 s. 12 f.
331  Ekman (osign.) 1�34; Fahlén 1���; SBL bd 1� s. 3� ff.
332  Frykholm 1�3�.
333  R. Olsson 1�4�.
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denna tid med idéhistorikern Bosse Sundins ord en 
”arena för konstruktionen av lokal och regional iden-
titet”.334 Den första generationen hembygdsfören-
ingar i landet tillkom mellan sekelskiftet och första 
världskriget. Geografiskt kom de att huvudsakligen 
koncentrera sig till Dalarna, men flera föreningar bil-
dades även i Jämtland och Gästrikland. Dessa tidiga 
föreningar karakteriserades av den breda verksamhet 
med inriktning mot miljö och kultur i nuet och fram-
tiden som kommer till uttryck i Karl Erik Forsslunds 
bok Hembygdsvård från 1�14.33� Det är lätt att känna 
igen exempelvis Erik Modins, Per Hugos och Emil 
Löfgréns breda intresse i en denna inriktning.

I Ångermanland grundades föregångaren till den 
första hembygdsföreningen med tillhörande ”gam-
melgård” och museum redan på 1�10-talet i byn 
Forsed i Ytterlännäs på initiativ av folkskolläraren 
Sten Berglund. Förening uppgick 1�24 i Ytterlännäs 
hembygdsförening som också denna tillkommit ge-
nom Berglund. Den räknas idag som den äldsta hem-
bygdsföreningen i Ångermanland som ännu existerar 
(tab. ��). Efter Ytterlännäs följde Bjärtrå vars fören-
ing tillkom 1�2�. 1�2� tillkom ”Sollefteåortens och 
västra Ångermanlands hembygdsförening” där bland 
andra Erik Modin var en drivande kraft och förste 
ordförande.33� Modin redigerade också tidskriften 
Från Ådalsbygder som föreningen gav ut 1�2�-30. 
Mot bakgrund av den överväldigande manliga domi-
nansen bland de tidiga hembygdsföreningarnas initi-
ativtagare är Fjällsjö hembygdsförening som tillkom 
1�2� ett undantag. Drivande kraft vid denna fören-

334  Sundin 1���; 2004 s. 4�.
33�  Forsslund 1�14.
33�  Lundin 1��� s. � ff.

ings tillkomst och dess förste sekreterare var fröken 
Hanna Ericsson i Backe, vilken emellertid dog redan 
följande år. Under 1�30-talet tillkom en rad fören-
ingar i södra Ångermanland såsom Junsele 1�32 och 
Nordingrå 1�3�. 

När ”Torsåkersbygdens hembygdsförening” bil-
dades 1�34 med bland andra Magnus Stattin som 
aktiv kraft tog man som en av sina första uppgifter 
att resa minnesstenen på Styresholm i samband med 
kronprinsparets besök samma år. Planer fanns på att 
förlägga en hembygdsgård vid ”Styresholms fornmin-
nesplats” där hembygdsfester ofta avhölls ett sten-
kast från Hola folkhögskola. Ett markområde hade 
avsatts för ändamålet på den så kallade nedre platån, 
men planerna avstannade när man 1�41 påträffade 
medeltida bebyggelselämningar även där.

namn år

Västernorrlands museisällskap 1880

Medelpads fornminnesförening 1906

Föreningen för norrländsk 
hembygdsforskning

1909

Ångermanlands hemslöjdsförening 1909

Medelpads hemslöjdsförening 1909

Norra Ångermanlands fornminnesförening 1910

Byggnadskulturföreningen i Västernorrlands 
län

1923

Arbetarrörelsens i Medelpad kulturhistoriska 
sällskap

1943

Tabell 55. Kulturhistoriska föreningar i Västernorrland 
som bildats före 1�45.

namn år

Ytterlännäs hembygdsförening 1924

Bjärtrå hembygdsförening 1925

Sollefteåortens och västra Ångermanlands 
hembygdsförening

1927

Sidensjö hembygdsförening 1927

Fjällsjö hembygdsförening 1928

Arnäs hembygdsförening 1930

resele hembygdsförening 1931

junsele hembygdsförening 1932

Själevads hembygdsförening 1933

Torsåkersbygdens hembygdsförening 1934

Nätra hembygdsförening 1935

Gudmundrå hembygdsförening 1935

Nordingrå hembygdsförening 1936

Ådalslidens hembygds- och turistförening 1937

Anundsjö hembygdsförening 1937

ramsele hembygds- och turistförening 1938

Skogs hembygdsförening 1938

Säbrå hembygdsförening 1938

Nora hembygdsförening 1940

Grundsunda hembygdsförening 1941

Ullångers hembygdsförening 1941

Gideå hembygdsförening 1942

Nordmalings hembygdsförening 1942

Tabell 56. Hembygdsföreningar i Ångermanland som 
bildats före 1�45.

2�0 2�1



Om det svala hembygdsintresset i norra Ånger-
manland under framförallt 1�20-talet, åtminstone i 
jämförelse med exempelvis Dalarna och Gästrikland, 
vittnade senare Olle Carli vid Hampnäs folkhögskola:

Hembygdsintresset, det var ”Farbror Olle Nylander” 
på Fornhemmet i Örnsköldsvik med dess myckna 
gamla kuriosa, och det var till någon del också folk-
skoleinspektör Hellman på Murberget i Härnösand. 
En och annan läste väl också folkskollärare G. Holm-
lunds innehållsrika artiklar i dagspressen om Arnäs 
och Grundsunda. Och ute i bygderna fanns det här 
och där någon ensam, orginell man, som samlade 
gamla fornsaker inte för att sälja dem – sådana fanns 
också – men för glädjen att äga dem.337

Under 1�30-talet ökade dock aktiviteterna genom 
Carlis och andras försorg. Ett utslag av detta är års-
skriften Från bygden Nordanskogs som redigerades av 
Carli och gavs ut 1�31-3�. Initiativ togs också till att 
fornhemmets samlingar, som bestod av nästan 3000 
föremål, ordnades och katalogiserades 1�3� av arkeo-
logen Arvid Enqvist. Vid denna tid, då föreningen fick 
en delvis ny inriktning, fungerade Gottfrid Holmlund 
som sekreterare i föreningen. Han efterträddes efter 
sin död 1�3� av kollegan vid undersökningarna vid 
Kyrkesviken, läroverksadjunkten Torsten Michanek. 
Intresset för föreningens verksamhet rann dock snart 
ut i sanden när allt fler goda krafter försvann. I ett 
brev till Torsten Michanek, som flyttade söderut 
1�3�, skriver Olle Carli i oktober 1�3�:

Fornminnesför. i Övik för ett tynande liv. En del re-
par. är gjorda, men den gode intendenten är nog inte 
så förfärligt driftig. Själv har jag ingenting gjort. Fö-
ren. i Själevad tar de krafter, som ev. finnas till förfog. 
– Du är i hög grad saknad. Det är ingen f.n., som tycks 
ha intresse för saken i stan.338

Den förening i Själevad som Carli syftar på är för-
stås Själevads hembygdsförening som hade bildats på 
Hampnäs 1�33. 1�3� påbörjades utgivningen av den 
ännu idag existerande lilla årsskriften Själevad. Med-
delanden från Själevads hembygdsförening, då med 
Carli som redaktör.

Pionjärer bland hembygdsföreningarna i norra 
Ångermanland var dock Sidensjö som bildades 1�2�. 
I Nätra var planerna på att bilda en hembygdsfören-
ing uppe till diskussion i kommunalfullmäktige 1�2�, 
men istället kom kommunen att utse en särskild 
”fornminneskommitté”. Istället blev Arnäs 1�30 den 
andra socknen i norra Ångermanland som bildade 

33�  Carli 1�4� s. 23.
33�  Örnsköldsviks museums arkiv (ÖM).

en förening, följda av Själevad 1�33, Nätra 1�3� och 
Anundsjö 1�3�. Bland de drivande i samband med 
tillkomsten av Nätra hembygdsförening fanns fru 
Ingeborg Hedberg (1��1-1���) i Köpmanholmen. Hon 
tillhör de få kvinnor som verkat som ordförande i en 
hembygdsförening i landskapen, dessutom så länge 
som i över tjugo års tid.33� Grundsunda socken, där 
Kyrkesviken ligger, bildade sin förening först 1�41, 
trots att Gottfrid Holmlund redan i början av 1�30-
talet ivrat för skapandet av en förening för att bland 
annat förvara fynden från utgrävningarna.340 

I Njurunda hade Medelpads första hembygdsför-
ening bildats redan 1�20 på initiativ av Emil Löfgrén, 
men den tycks ha upplöst och ombildats igen först 
1�33. Istället räknas Torps hembygdsförening, bil-
dad 1�22 på initiativ av bland andra Ali Nordgren på 
Ålsta, som den äldsta ännu fungerande föreningen i 
Medelpad (tab. ��). På Alnön bildades en hembygds-
förening 1�2�, Stöde och Borgsjö 1�2�. I Sundsvalls 
stad bildades en förening under namnet Sundsvalls 
gille 1�2�. Liksom i Ångermanland tillkom även i 
Medelpad en rad föreningar under 1�30-talet; Tuna 
1�32, Indal 1�34, Njurunda 1�33, Attmar och Ha-
verö 1�3�, Ljustorp 1�3�.

Tabell 57. Hembygdsföreningar i Medelpad som bildats 
före 1�45.

namn år

Torps hembygdsförening 1922

Alnö hembygdsförening
1926 

(1933/1942)

Borgsjö hembygdsförening 1927

Stöde hembygdsförening 1927

Sundsvalls gille 1929

Tuna hembygdsförening 1932

Njurunda hembygdsförening 1933 (1920)

Indals hembygdsförening 1934

Attmar hembygdsförening 1935

Haverö hembygdsförening 1935

Ljustorps hembygdsförening 1936

Sköns hembygdsförening 1941

Timrå hembygdsförening 1941

Tynderö hembygdsförening 1943

33�  Berglund 1��� s. �3 f.
340  L. Grundberg 1��1 s. 13 f, 1�.
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Föreningsbildandet tog alltså fart i länet under 
1�30-talet och verksamheten förefaller ha varit re-
lativt omfattande. Länets hembygdsföreningar sam-
lades 1�31 i Västernorrlands läns hembygdsförbund, 
som 1�33-1�3� gav ut årsskriften Ångermanland-
Medelpad. Årliga hembygdsfester med tillhörande 
hembygdskurser anordnades av förbundet i Sunds-
vall 1�33, Örnsköldsvik 1�34, Härnösand 1�3� och 
i Tuna 1�3�. I liten skala knöt de an till det tidiga 
seklets stora hembygdskurser och flera av den tidens 
forskare fanns med som föreläsare även denna gång. 
Till dessa hörde A. G. Högbom, Tobias Norlind, Hen-
rik Cornell och Theodor Hellman. Många hembygds-
gårdar skapades vid denna tid av de olika förening-
arna och 1�3� anordnades också en särskild ”instruk-
tionskurs” för föreståndare och andra ansvariga för 
länets hembygdsgårdar.341 1�3� delades förbundet i 
Medelpads respektive Ångermanlands hembygds-
förbund (tab. ��). Härigenom tillkom skriftserierna 
Ångermanland (från 1�3�) respektive Medelpad (från 
1�3�), den senare från 1�4� avlöst av Från stad och 
bygd i Medelpad. 

Tabell 58. Hembygdsförbund i Västernorrland.

namn år

Västernorrlands läns hembygdsförbund 1931-1938

Ångermanlands hembygdsförbund 1938-

Medelpads hembygdsförbund 1938-

1�30-talet var således en aktiv period för många 
hembygdsföreningar i länet. Skapandet av hembygds-
gårdar och anordnande av hembygdsfester var förstås 
viktiga uppgifter, men i flera fall bedrev man också 
studiecirkelverksamhet med föreläsningar, forskning 
och publicering. Torps hembygdsförening i Medel-
pad är ett sådant exempel, med Ali Nordgren och 
David Palm som drivande krafter, liksom Själevads 
hembygdsförening i norra Ångermanland med Her-
bert Lagerström och Olle Carli i spetsen. Överhu-
vudtaget anlitades folkhögskolemän som Ali Nord-
gren, Herbert Lagerström, David Palm och Olle Carli 
mycket ofta som talare vid hembygdsfester och hade 
därtill en viktig roll i arbetet med olika hembygds-
publikationer.

När det gäller de medeltida centralplatserna så 
spelade hembygdsföreningarna en särskilt stor roll 
för att få till stånd undersökningar och konservering 
av de medeltida kyrkoruinerna i landskapen. 1�4� 
lyfte konsthistorikern Bertil Berthelson i en artikel 

341  T. Hellman 1�4� s. 2�3.

om ”Intresset för medeltidens kulturmonument” 
inom hembygdsvården i landet fram just arbetet 
med de ångermanländska medeltidskyrkorna. De 
omfattande undersökningarna och konserveringarna 
av ruinerna i Gudmundrå och Nordingrå tillskriver 
Berthelson hembygdsföreningarnas engagemang: ”I 
Gudmundrå var ruinen hembygdsföreningens huvud-
sakligaste arbetsobjekt under en följd av år. Då större 
delen av konserveringsföretaget genomförts, anord-
nades också en hembygdsfest på den gamla kyrkplat-
sen, som på detta sätt även i yttre måtto ånyo togs i 
bruk som bygdens naturliga samlingspunkt.”342 Erik 
Salvén spelade en central roll för samarbetet mellan 
de antikvariska myndigheterna och föreningarna och 
församlingarna. Även när det gäller ödekyrkorna i 
Högsjö och Vibyggerå samt ruinen i Nätra har det 
lokala intresset från församlingar och föreningar va-
rit en viktig drivkraft enligt Berthelson. I denna be-
dömning instämmer senare även Bo Hellman vid mu-
seet i Härnösand som var delaktig i arbetet. Hellman 
nämner särskilt föreningarna i Bjärtrå, Gudmundrå, 
Nordingrå och Nätra i detta sammanhang.343 Vid 
framstötar från hembygdsföreningen i Bjärtrå i bör-
jan av 1�30-talet om att undersöka lämningarna av 
Bjärtrå fäste vid Kungsgården hänvisade Riksantik-
varieämbetet till att resurserna för närvarande bara 
räckte till konserveringsarbetena vid socknens kyr-
koruin som pågick 1�30-1�31.

Om flera hembygdsföreningar således var viktiga 
drivkrafter för undersökningarna av de medeltida 
kyrkorna, så spelade omvänt även de medeltida läm-
ningarna vid exempelvis Kvissle kapell, Selånger, 
Kyrkesviken och Styresholm genom dess utforskare 
en betydande roll i samband med diskussionerna om 
bildande av hembygdsföreningar i respektive område. 
Det gäller i hög grad också arbetet med ödekyrkan på 
Alnön i Medelpad, där en hembygdsförening bilda-
des 1�2� i samband med Erik Salvéns, kyrkoherden 
Gustaf Mellbergs och Theodor Hellmans samarbe-
ten kring en hembygdsfest inför kyrkans restaure-
ring.344 Ofta blev de medeltida platserna naturliga 
knutpunkter för föreningarnas verksamhet, exem-
pelvis i samband med hembygdsfester och liknande 
arrangemang.

15.5 dEn vEtEnsKapLiGa 
hEMByGdsforsKninGEns sociaLa 
saMManhanG 

Den norrländska hembygdsforskningens framväxt i 
början av 1�00-talet såsom den nu har skildrats kan 
med utgångspunkt i Pierre Bourdieus och Ludwik 

342  Berthelson 1�4� s. 1�.
343  B. Hellman 1��2 s. 1�1 ff.
344  Elmén Berg 1��� s. 131 f.
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Flecks sociologiska begreppsapparat diskuteras i ter-
mer av sociala fält, kulturellt kapital och tankekol-
lektiv. Jag har berört definitionen av dessa begrepp 
i kapitel 2.

aktörerna och de sociala fälten

När det gäller aktörerna inom kulturarvsfältet i 
Ångermanland och Medelpad under 1�00-talets 
första hälft har vi identifierat såväl en rad ledande 
hembygdsforskare som föreningar och andra institu-
tioner. Utbildningsinstitutionerna har haft en avgö-
rande roll för utvecklingen. Det gäller i första hand 
Härnösands läroverk och folkskoleseminariet i sam-
ma stad (och i viss mån även läroverken i Sundsvall 
och Örnsköldsvik) samt folkhögskolorna i Hola, Ålsta 
och Hampnäs. Därtill kommer Uppsala universitet 
med Norrlands nation.

Norrlänningar med bakgrund i dessa miljöer som 
läroverksadjunkten Johan Nordlander och prästen 
Erik Modin gick i bräschen för den norrländska hem-
bygdsforskning som kanaliserades genom Theodor 
Hellman i Härnösand och Eric Festin i Östersund. 
Som initiativtagare och ansvarig för såväl hembygds-
kurserna, föreningarna och det kulturhistoriska mu-
seet fick Theodor Hellman avgörande betydelse för 
den kulturhistoriska forskningens och det historiska 
intressets utveckling i Norrland under de första de-
cennierna av 1�00-talet.

Den bild av föreningarnas betydelse som växer 
fram har många likheter med den som historikern 
Catarina Lundström ger i sin undersökning av hem-
slöjdsrörelsens framväxt i Jämtland.34� Lundström 
har liksom många andra forskare konstaterat att de 
äldre fornminnes- och museiföreningarna i olika de-
lar av landet var en manlig sfär där mycket få kvin-
nor hade ledande positioner. Undantaget utgörs där-
vid av hemslöjdsrörelsen och dess föreningar. Denna 
bild stämmer väl överens med förhållandena i Ång-
ermanland och Medelpad. Några få kvinnor såsom 
folklivsforskaren Ella Odstedt och Anna Fahlén i 
Ångermanlands hemslöjdsförening har gjort viktiga 
insatser inom sina områden, men i övrigt har mans-
dominansen varit enorm. Det gäller för övrigt i hög 
grad även många av de yngre hembygdsföreningarna, 
med Ingeborg Hedberg i Nätra som det lysande un-
dantaget.

Till skillnad från de äldre fornminnesföreningar-
nas tonvikt på skapande av museisamlingar stod den 
nya hembygdsrörelsen i sitt äldsta skede närmare 
ungdoms- och hemslöjdsrörelsernas mer aktiva och 
samtidsinriktade ambitioner. Maria Björkroth visar i 
sin avhandling om hembygdsrörelsens framväxt med 

34�  C. Lundström 200�. Makten över historieskrivningen i 
Jämtland har nyligen även behandlats ur olika synvinklar i boken 
Kulturarv och historiebruk (Eivergård, red. 200�)

Dalarna som utgångspunkt att moderniserings- och 
bevarandeperspektiven gick hand i hand under pe-
rioden 1��0-1�30. Under 1�30-talet förändrades 
detta. Bevarandearbetet blev då i hög grad en pro-
fessionaliserad verksamhet knuten till museerna och 
dess tjänstemän. Parallellt med detta blev hembygds-
föreningarna i allt högre grad tillbakablickande och 
konserverande.34� För Ångermanlands och Medelpads 
vidkommande var dock 1�30-talet en särskilt aktiv 
period för hembygdsrörelsen.

När det gäller sammansättningen av hembygds-
forskarnas sociala fält i Ångermanland och Medel-
pad i början av 1�00-talet kan vi inledningsvis åter-
knyta till den gamle bysmeden och hembygdsforska-
ren Pelle Edholm i Bjärtrå. I hans förteckning över de 
besök han fått hemma i stugan i Bålsjö av akademiker 
under åren 1�00-1�20 får vi en snabb inblick i några 
av den yngre generationens kulturhistoriska forska-
re. Här återfinns folkloristen Herman Geijer (besök 
1�00 och 1�1�), arkeologen Eskil Olsson (1�0�), för-
fattaren Birger Sjödin (1�0�), konsthistorikern Erik 
Salvén (1�11, 1�20), folklivsforskaren Sigurd Erixon 
(1�1�), arkeologen Arvid Enqvist (1�1�), samt arkeo-
logen och geologen O. B. Santesson (1�1� och 1�20). 
Såsom aktiv forskare redan på 1��0-talet och bekant 
med såväl Oscar Montelius som Bror Emil Hilde-
brand var Edholm känd i akademiska kretsar. Hans 
besökare var alla ambitiösa personer som blev delak-
tiga i utvecklingen inom Norrlandsforskningens fält i 
början av 1�00-talet.

En annan källa som kan användas för att utröna 
vilka som räknades till den vetenskapliga hembygds-
forskningens nationella fält i början av 1�00-talet är 
en liten skrift med titeln Svenska kulturforskare som 
publicerades av Föreningen för svensk kulturhistoria 
1�21. Av förordet framgår att förteckningen avser  
”s. k. föremålsforskare”, men även museimän och 
kulturminnesvårdare inbegrips i många fall. Bland 
nyckelpersonerna för de aktuella medeltida central-
platserna omnämns i denna förteckning Per Edholm, 
Erik Modin och Arvid Enqvist.34� Andra forskare med 
Norrlandsanknytning som redovisas är Johan Nord-
lander, Olof Högberg, Anders Wide, Theodor Hell-
man, Eric Festin, Arvid och Erik Salvén samt Levi 
Johansson. Däremot återfinns här inte till exempel 
Per Hugo, Per Stolpe, C. J. E. Hasselberg, Gottfrid 
Holmlund, Emil Löfgrén, Magnus Stattin eller O. P. 
Pettersson. Några av dem hade då ännu inte hunnit 
träda fram på banan, medan andra sannolikt ansågs 
ha sitt huvudsakliga verksamhetsfält inom andra om-
råden.34�

34�  Björkroth 2000 s. �3 ff, 1��, 203 ff.
34�  Enqvist presenteras dock med felaktigt förnamn i 
förteckningen.
34�  Forssberg 1�21.
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Jan-Erik Hagberg har på ett liknande sätt lyft 
fram fyrbandsverket Svensk bygd och folkkultur i sam-
ling, forskning och vård som källa till den krets av per-
soner som tjugofem år senare, 1�4�-1�4�, räknades 
till hembygdsarbetets krets.34� Fältet var då mycket 
vidare än förut, men symptomatiskt är att den tidiga 
utvecklingen av hembygdsrörelsen i Ångermanland 
och Medelpad skildrades i artiklar av föregångarna 
själva i form av Theodor Hellman, Ali Nordgren och 
Erik Modin. Verket innehåller även en lång rad te-
matiska artiklar som vittnar om hembygdsrörelsens 
nära förhållande till skolan, till folkhögskolan, till 
kyrkan och till arbetarrörelsen.

yrkesgrupper och individer

Bland de yrkeskategorier som var särskilt betydel-
sefulla för den norrländska hembygdsforskningens 
framväxt under 1�00-talets första hälft har vi iden-
tifierat fyra grupper; folkskollärare, folkhögskolelära-
re, präster och antikvarier. De är alla representerade 
bland utforskarna av de medeltida centralplatserna.

Som en särskilt betydelsefull yrkesgrupp i sam-
manhanget betraktar jag folkskollärarna. Denna 
grupp, representerade av Emil Löfgrén, Gottfrid 
Holmlund och Olle Häggström, har som vi sett spelat 
en central roll i utvecklingen. Undersökningen visar 
därmed att idéhistorikern Bosse Sundin har rätt i sin 
fundering när han misstänker att folkskollärare som 
O. P. Pettersson, Levi Johansson och Frans Bergvall 
inte var unika som amatörforskare. ”Kanske var det 
så”, skriver Sundin i en artikel 2004, ”att folkskollä-
rarna övertog prästernas traditionella roll som ’orts-
meddelare’ och just amatörforskare?”3�0 

Men folkskollärarna var inte ensamma. Även folk-
högskolelärarna – här representerade av Per Hugo 
och Magnus Stattin på Hola – spelade som vi sett 
en stor roll för den norrländska hembygdsforskning-
ens och hembygdsrörelsens utveckling. För dessa 
personer och för många av folkhögskolorna som in-
stitutioner knöts hembygdsintresset samman med 
arbetarrörelsens och nykterhetsrörelsens utveckling. 
Det senare hade de gemensamt med flera av folkskol-
lärarna som var aktiva nykterhetsmän. Historikern 
Samuel Edquist har visat hur dessa rörelser vid sekel-
skiftet förenades i ett bildningsideal som syftade till 
att befästa ett svenskt nationellt kulturarv.3�1 Dess-
utom skulle i likhet med Erik Modin många präster 
i Norrland även fortsättningsvis ha stort inflytande 
på det lokala hembygdsarbetet. Åtskilliga av dem 
förenades i sin syn på kulturarvet inom ramen för 

34�  Erixon & Campbell (red.) 1�4�-1�4�; Hagberg 1��3 s. 1�0, 
not 3�.
3�0  Sundin 2004 s. 43.
3�1  Edquist 200�.

ungkyrkorörelsen3�2 som hade Manfred Björkquist 
– Hampnäs folkhögskolas skapare – som portalfigur. 
På så sätt skulle en ”radikal” folkhögskola som Hola 
och en kyrklig som Hampnäs tillsammans med Ålsta 
med sina olika bakgrunder ändå förenas i arbetet för 
hembygden.

Med tiden fick de professionella antikvarierna en 
särskild position i kulturmiljöarbetet. Under lång tid 
var det dock mycket få personer som kunde räknas 
till denna yrkesgrupp i Ångermanland och Medelpad. 
De flesta av dem var knutna till det kulturhistoriska 
museet i Härnösand med Theodor Hellman i spet-
sen. Under olika perioder verkade där även exempel-
vis Erik Salvén, Lennart Björkquist och Bo Hellman. 
En särskild roll i flera avseenden intog Arvid Enqvist, 
som hade sitt huvudsakliga tjänstgöringsområde i 
Medelpad men som också var aktiv i andra delar av 
regionen. 

Det visar sig dessutom att flera av de tongivan-
de personerna rörde sig mellan de olika yrkeskate-
gorierna. Theodor Hellman var inte ensam om att 
verka både som museiman och folkskoleinspektör. På 
liknande sätt tjänstgjorde Arvid Enqvist och andra 
akademiker under perioder vid olika folkhögskolor. 
Steget var inte heller långt mellan lärarna, prästerna 
och den kulturhistoriska forskningen. Medan Erik 
Modins far i likhet med Per Hugos och Emil Löfgréns 
var folkskollärare, var såväl Erik Salvén som Len-
nart Björkquist själva prästsöner. Arkeologen Gustaf 
Hallströms intresse för historien påverkades också av 
fadern som var folkskollärare.

folkskollärarnas sociala fält

För att särskilt studera folkskollärarna ur ett socio-
logiskt perspektiv kan vi ta utgångspunkt i Levi Jo-
hansson. Forskaren Jan-Erik Hagberg har i en artikel 
använt sig av Bourdieus teorier för att undersöka 
drivkrafterna bakom just dennes förhållningssätt till 
hembygdens kulturarv och till folkminnesforskning-
en. Levi Johanssons nära koppling till Löfgrén, Holm-
lund och Häggström gör Hagbergs studie direkt rele-
vant även för dessa personer och deras sammanhang. 
Viktiga källor för Hagbergs analys utgörs av Johans-
sons egen livsskildring En byskollärares minnen som 
utgavs 1�44 och hans bok Bebyggelse och folkliv i det 
gamla Frostviken som publicerades 1�4�.3�3

Levi Johanssons levnadsbana är ett tydligt exem-
pel på vad vi i dagligt tal skulle kalla en klassresa, 
från en fattig vallpojke till en ansedd och uppmärk-
sammad forskare. Hagberg ser Johanssons folkmin-
nesforskning och verksamheten vid hembygdsgården 
i Frostviken vid sidan av arbetet som folkskollärare 

3�2  Elmén Berg 1��� s. 42 ff, 214.
3�3  Hagberg 1��3.
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som en art av kulturellt kapital. Hembygdsgården är 
en samlande symbol för lokalsamhället som syftar 
till att stärka det samtida samhällets organisation. 
Levi ökade såväl sitt kulturella som ekonomiska ka-
pital och förflyttade sig därmed i det sociala rum-
met. Hagberg påpekar dock att det finns inneboende 
motsättningarna mellan det nationella och det lokala 
kulturarvets symboler: ”Vad Levi gjorde var att växla 
ett nationellt kulturellt kapital som han onekligen 
hade som bildad man till ett lokalt kulturellt kapital 
genom att samla folkminnen och vårda hembygds-
gård och kapell i Frostviken.” Det kulturella kapi-
tal som skapades genom forskningen fick betydelse 
i bägge dessa sociala fält, det nationella med kopp-
ling till universitets- och museivärlden i Uppsala och 
Stockholm, och det lokala med koppling till hem-
bygdsgården, skola och församlingen i hembygden. 
Det norrländska lokalsamhället, det lokala fältet, 
genomgick under Johanssons livstid en total trans-
formering. Genom sin verksamhet bidrog han till 
att kunskaperna om allmogekulturen, hembygdens 
historia och kulturarv fick fortsatt – men förändrad 
– betydelse för befolkningens sociala handlingsmöns-
ter (habitus). Hagbergs analys av Levi Johanssons 
livsverk vittnar också om ett ”moraliskt kapital” som 
inte går att bortse ifrån om man vill förstå motiven 
bakom Levis utveckling. Studien visar på ett tydligt 
sätt hur viktigt det är att beakta såväl samhällsstruk-
turens betydelse som individens egna möjligheter att 
påverka sitt liv.3�4

Den norrländske folkskolläraren och hembygds-
forskaren Levi Johansson och hans liv har många 
likheter med nyckelpersonerna kring utforskningen 
av de medeltida centralplatserna i Ångermanland 
och Medelpad. De tillhörde samma kulturella fält. 
Närmast honom står som vi sett folkskollärarna Emil 
Löfgrén, Gottfrid Holmlund och Olof Häggström 
som har mycket gemensamt med Levi Johansson. De 
var alla bekanta med varandra. Alla fyra tillägnade 
sig både kulturellt och ekonomiskt kapital genom sin 
verksamhet och förflyttade sig på ett påtagligt sätt 
i det sociala rummet. Kunskaperna och forskningen 
om bygdens tillkomst och medeltida historia, om 
kristnandet och kyrkobyggandet, som manifestera-
des genom hembygdsböcker, tidskrifts- och tidnings-
artiklar, genom föreläsningar och skolundervisning 
samt tillkomsten av föreningar och hembygdsgårdar 
var ett kulturellt kapital som fungerade både som 
samlande och avskiljande. Genom sin verksamhet 
ökade hembygdsforskarna sitt kulturella kapital både 
i hembygden och i forskarvärlden. Ofta kombinerade 
de sina intressen med att också vara kyrkligt och po-
litiskt aktiva. 

3�4  Hagberg 1��3 s. 1�� ff, 1�0 ff.

Vi kan i likhet med Bosse Sundin ansluta till histo-
rikern Christina Florin som menar att folkskollärarna 
”genom sin utbildning vid seminarierna fick en kultu-
rell kompetens som gjorde det möjligt för dem att 
uppträda i sina lokalsamhällen som kulturskapare”.3�� 
De fördes samman genom kopplingen till folkskollä-
rarseminariet i Härnösand och deras gemensamma 
intresse för hembygdsforskning och hembygdsunder-
visning i yrket.

hembygdsforskarnas kulturella kapital

Vi har redan berört den form av kulturellt (symbo-
liskt) kapital som flera hembygdsforskare förvärvade 
när de utsågs till lokala ombud för olika kulturarvs-
områden. På samma sätt har publicering av hembygds-
böcker och andra skrifter stärkt forskarnas kapital. 
Medverkan i nationella tidskrifter som Fornvännen 
och Fataburen har förstås haft betydelse, i synnerhet 
för den akademiska världen. I hembygden spelade 
dock ortspressen och de regionala kulturhistoriska 
föreningarnas och hembygdsförbundens årsböcker en 
särskild roll (tab. ��). Till dessa rent kulturhistoriska 
skriftserier kommer elevförbundens tidskrifter vid 
folkhögskolorna i Hola och Ålsta samt Härnösands 
stifts julbok Från Ådalar och Fjäll (inledd 1�12), vilka 
inte sällan innehöll artiklar av hembygdskaraktär.

Titlar och ämbeten, festskrifter, priser eller he-
dersdoktorat och inval i akademier är andra former 
av kulturellt kapital som ingår i vetenskapens sociala 
fält. Till de Norrlandsforskare av betydelse i sam-
manhanget som förärats festskrifter hör museiman-
nen Eric Festin i Östersund (1�2�), prosten C. J. E. 
Hasselberg i Grundsunda (1�31) och komministern 
Erik Modin i Multrå (1�3�). En studie av medverkan-
de författare och artikelämnen i dessa festskrifter 
stärker ytterligare bilden av det sociala och akade-
miska fält som de ingick i. I festskriften till Hassel-
berg medverkade bland andra Nils Ahnlund, Arvid 
Enqvist, Einar Granberg, Gustaf Hallström, Gottfrid 
Holmlund, Erik Modin, Johan Nordlander och Hanna 
Rydh. I festskriften till Erik Modin återfinns Lennart 
Björkquist, Gösta Bucht, Georg Bergfors, Eric Festin, 
Einar Granberg, C. J. E. Hasselberg, Levi Johansson, 
D. O. Zetterholm och några till. Det är en intressant 
blandning av professionella forskare och museimän, 
folkskollärare och präster som här träder fram till-
sammans.

När det gäller utmärkelser av olika slag så har Vit-
terhetsakademiens antikvariska medaljer tilldelats 
Pelle Edholm i Bjärtrå (fig. �4) och Emil Löfgrén i 
Njurunda, medan Erik Modin erhöll Nordiska mu-
seets Artur Hazeliusmedalj. Erik Modin blev fil. he-

3��  Sundin 2004 s. 43 med hänvisning till Florin 1���.
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dersdoktor 1�0�, Carl J. E. Hasselberg teol. heders-
doktor 1�21, Theodor Hellman och O. B. Santesson 
fil. hedersdoktorer 1�42 respektive 1�4�, alla vid 
Uppsala universitet. Johan Nordlander3�� blev korre-
sponderande ledamot av Vitterhetsakademien 1�0�, 
Erik Modin 1�23 och O. B. Santesson 1�41. Modin 
blev liksom Emil Löfgrén och Per Hugo även riddare 
av Vasaorden. Betydelsefullt för personernas lokala 
anseende var förstås att deras insatser vid dessa till-
fällen ofta uppmärksammades i ortspressen.

Kulturhistoriska tankekollektiv

Deltagarna i Norrlandsforskningens sociala och ve-
tenskapliga fält hade i hög grad ett gemensamt för-
hållningssätt till sin forskning – de tillhörde ett 
gemensamt ”tankekollektiv”. Rötterna till detta kan 
ledas tillbaka till den akademiska miljön vid Uppsala 
universitet under 1�00-talets första år. I denna mil-
jö utvecklades bland annat en historisk-arkeologisk 
forskningsinriktning, företrädd av Sune Lindqvist, 
Birger Nerman med flera, som går tillbaka på Knut 
Stjernas försök att knyta samman arkeologiska läm-
ningar och litterära källor.3�� I denna ingick även per-
soner som Theodor Hellman, Eric Festin, Per Hugo, 
Per Stolpe och Arvid Enqvist. Gruppen kan identi-
fieras på olika sätt. En möjlighet är att studera den 
exklusiva skara av landets främsta kulturhistoriska 
forskare som i den festskrift som tillägnades Oscar 

3��  1��� grundades Johan Nordlander-sällskapet vid Umeå 
universitet.
3��  Baudou 1���b s. 124 ff; 1���.

Almgren vid dennes femtioårsdag 1�1� tecknade sig 
som Almgrens lärjungar och vänner. Bland de väl-
kända forskarnamnen i denna förteckning återfinns 
bland andra Per Hugo, Theodor Hellman, Per Stolpe, 
Arvid Enqvist, Eric Festin, Henrik Cornell och Knut 
Kjellmark, vilka alla fick betydelse för den arkeolo-
giska Norrlandsforskningens utveckling. Såväl En-
qvist som Cornell medverkade dessutom med egna 
artiklar i festskriften. På samma sätt medverkade 
dessa två med artiklar sexton år senare (1�34) i en 
festskrift till arkeologen Gunnar Ekholm.3�� 

Trots den ökande ämnesspecialiseringen var detta 
dock ett tankekollektiv som hade en bred kulturhis-
toriskt bas. Här finns exempelvis en direkt koppling 
till folkloristen Tobias Norlind och den etnologiska 
forskningens inriktning mot fornkunskap i Lund och 
Uppsala vid seklets början.3�� Det var i hög grad ett 
tvärvetenskapliga perspektiv – för att använda nu-
tida terminologi – som genomsyrade forskarmiljön i 
början av seklet. Det framgår inte minst av innehållet 
i 1�10-talets vetenskapliga hembygdskurser för folk-
skollärare. Intressant är att de naturvetenskapliga 
ämnena, företrädda av exempelvis den arkeologiskt 
inriktade geologen och geografen Per Stolpe, hade en 
så pass stor betydelse för den kulturhistoriska forsk-
ningen. 

Genom folkskoleseminariet och inte minst de ve-
tenskapliga kurserna i Härnösand på 1�10-talet blev 

3��  Ambrosiani, Lindqvist & Nerman (red.) 1�1�; Larsen (red.) 
1�34.
3��  Bringéus 1���.

titel år utgivare

Arkiv för norrländsk 
hembygdsforskning

1918- Föreningen för norrländsk hembygdsforskning

Från Ådalsbygder 1928-30
Sollefteåortens och västra Ångermanlands 
hembygdsförening

Torps socken 1928- Torps hembygdsförening

Från bygden Nordanskogs 1931-36 Norra Ångermanlands fornminnesförening

Ångermanland-Medelpad 1933-37 Västernorrlands läns hembygdsförbund

Själevad 1935- Själevads hembygdsförening

Medelpad 1938-43 Medelpads hembygdsförbund

Ångermanland 1939-79 Ångermanlands hembygdsförbund

Sundsvalls gilles årsbok 1940-61 Sundsvalls gille

Från stad och bygd i Medelpad 1945-58
Sundsvalls gille, Medelpads hembygdsförbund, 
Medelpads fornminnesförening

Tabell 5�. Tidskrifter och årsböcker med koppling till hembygdsforskning och hembygdsrörelse 
som utgivits i Ångermanland och Medelpad före ca 1�45.
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många folkskollärare indirekt en del av detta kul-
turhistoriska tankekollektiv. Inom den norrländska 
hembygdsforskningen – och säkert även i andra delar 
av landet – skulle detta breda angreppssätt fortsätta 
att vara vägledande. Till skillnad från många akade-
miska forskare höll nämligen folkskollärarna i hög 
grad kvar vid denna bredd. Den professionalisering 
inom musei- och forskarvärlden som decennierna ef-
ter sekelskiftet tenderade att skapa en klyfta mellan 
yrkesmän och allmänhet eller ”amatörer”,3�0 kunde 
ännu under 1�20- och 1�30-talen överbryggas av en-
staka folkbildare och forskare som dessa. Även om 
undantag finns skulle senare generationer lärare och 
aktiva inom hembygdsrörelsen i stor utsträckning 
sakna den gedigna vetenskapliga bakgrund och egna 
forskningserfarenhet som dessa personer besatt.

16. historiEskrivningEn – En 
sAmmAnfAttning

Denna del av avhandlingen har handlat om hur och 
i vilka sammanhang kunskapen och uppfattningen 
om historien och om de medeltida centralplatserna i 

3�0  Baudou 1��3 s. 31; Arcadius 1��� s. 122 ff.

Ångermanland och Medelpad har vuxit fram och för-
medlats. Detta är en betydelsefull aspekt av den så 
kallade verkningshistorien – det vill säga den tid som 
ligger mellan i detta fall medeltiden och vår egen tid 
– som behöver klarläggas om vi vill förstå betydelsen 
av den medeltida historien. Avsnittet knyter an till 
redovisningen av uppgifter om de aktuella platserna 
i tradition och tidigare forskning som återfinns i del 
II. Undersökningen visar att historieskrivningen har 
formats i relation till samhällsutvecklingen i samti-
den och till tidigare uppfattningar om historien.

Ortnamnsanvändning och muntligt historieberät-
tande är former av historieskrivning och historie-
bruk som vittnar om människors konkreta relation 
till betydelsefulla platser. Detta är tydligt vid alla de 
undersökta centralplatserna, där både namn och tra-
ditioner har anknytning till hur man har betraktat 
och förklarat platsernas historiska roll. Denna form 
av historieskrivning har spelat en väsentlig roll också 
för den historiebild som förmedlats av forskare och 
författare. Som exempel har jag studerat hur Sankt 
Olofskulten och den ångermanländska kungsgården 
har behandlats i forskning och historieskrivning. Fall-
studierna skapar en medvetenhet och bakgrund som 
är viktig för förståelsen av de berättelser och kunska-
per vi idag har om de aktuella centralplatserna.

Figur 84. Priser, festskrifter och hedersdoktorat bidrar till att höja det vetenskapliga och sociala kapitalet. Pelle Edholm i 
Bjärtrå erhöll Kungl. Vitterhetsakademiens antikvariska prismedalj 1�06. Foto: Maria Tjärnström.
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Bakgrunden till att de medeltida centralplatserna 
uppmärksammades och undersöktes under 1�00-ta-
lets första hälft har belysts genom en studie av hur 
och i vilka sammanhang kunskaperna om norrländsk 
kulturhistoria i allmänhet, och om medeltiden i syn-
nerhet, har kommit till. Norrländska författare och 
journalister som Pelle Molin och Olle Högberg an-
vänds som exempel på hur bilden av hembygdens 
medeltid skildrades i slutet av 1�00-talet, medan 
den tidiga vetenskapliga fornforskningens koppling 
till regionen illustreras genom hembygdsforskaren 
och bysmeden Pelle Edholms insatser.

För att förstå vilka som egentligen låg bakom ut-
forskningen av de medeltida centralplatserna har fo-
kus lagts på den norrländska vetenskapliga hembygds-
forskningens framväxt. Det visar sig att de flesta av 
de personer som i början av 1�00-talet uppmärksam-
made och undersökte de aktuella platserna i Ånger-
manland och Medelpad tillhörde en grupp inflytel-
serika, men ur forskningshistoriskt perspektiv föga 
uppmärksammade folkskollärare, folkhögskolelärare 
och präster med höga forskarambitioner. Tillsam-
mans utgjorde de stommen i ett informellt nätverk 
av välutbildade, vidsynta och initiativrika kulturhis-
toriska forskare och folkbildare. Därtill kommer ett 
antal professionella antikvarier och museimän. De 
involverade personernas agerande har diskuterats i 
termer av sociala fält, kulturellt kapital och tanke-
kollektiv. Detta har bland annat belysts genom deras 
roll som ombud för offentliga institutioner, genom 
publicering av hembygdsböcker samt bildandet av 
föreningar.

Undersökningen av hembygdsforskningens fram-
växt i Ångermanland och Medelpad har visat vilken 
central roll folkhögskolorna och dess lärare och rek-
torer spelade för utvecklingen. Folkhögskolan i Hola, 
Ålsta och Hampnäs var viktiga lokala och regionala 
kultur- och utbildningscentra. Det var i denna miljö 
de för undersökningarna av Björned och Styresholm 
så centrala personerna Per Hugo och Magnus Stat-
tin verkade. Liknande betydelse hade folkskollärarna 
och folkskoleseminariet i Härnösand med dess nära 
koppling till Föreningen för norrländsk hembygds-
forskning som bildades 1�0�. Till denna krets hörde 
Emil Löfgrén, Olle Häggström och Gottfrid Holm-
lund som hade avgörande betydelse för forskningen 
kring Kvissle kapell, Bjärtrå fäste och Kyrkesviken. 
Folkhögskolelärarnas och folkskollärarnas betydelse 
för den norrländska hembygdsforskningens utveck-
ling kan knappast överskattas. Det samma gäller 
prästerskapet som med sin akademiska utbildning 
och direkta koppling till de ofta historierika kyrk-
platserna hade särskilda förutsättningar att bedriva 
forskning om bygderna. Här framstår Erik Modin, 

som uppmärksammade Styresholm, som en fram-
stående representant. Prästernas historiska intresse 
– inte minst för medeltiden – stimulerades ytterli-
gare i samband med ungkyrkorörelsens betoning av 
kyrkans kulturella betydelse. Gemensamt för de ak-
tuella personernas och deras yrkeskategoriers hem-
bygdsarbete är att rötterna går tillbaka på den kul-
turhistoriska forskning och intresset för hembygden 
som utvecklades vid Uppsala universitet under årti-
ondena kring sekelskiftet 1�00. I denna miljö forma-
des också den professionella antikvariekår som Arvid 
Enqvist – betydelsefull för uppmärksamheten kring 
Sankt Olofshamn – tillhörde.

Historieskrivningen om medeltiden och de norr-
ländska centralplatserna har en lång historia som 
inbegriper många personer och institutioner som va-
rit verksamma under olika perioder. Förståelsen för 
denna utveckling och dess bakgrund gör det emel-
lertid lättare att förstå varför de medeltida platserna 
i Ångermanland och Medelpad uppmärksammades 
vid denna tid och vilka som gjorde det. Det nationel-
la intresset under den dynamiska moderniseringens 
tid under 1�00-talets första hälft ställde hembygden 
och dess utforskning i fokus för många i samhället. 
Samhällsutveckling, folkbildning och vetenskap var 
viktiga aspekter som kunde förenas i intresset för 
hembygdens medeltida lämningar och deras histo-
ria.
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skildringen av hur och i vilka sammanhang kunskapen om historien och de 
medeltida centralplatserna i regionen har vuxit fram och förmedlats har visat att 
historieskrivningen i flera avseenden har stått nära samhällsutvecklingen i övrigt. 
I dag präglas den historiska bilden av Västernorrland i hög grad av industrisamhäl-
lets utveckling under 1800- och 1900-talen. Hur den medeltida historien kommer 
till uttryck i samhället skall behandlas i denna del av avhandlingen som fokuserar 
mot kulturarvets samtidsroll – hur historien och kulturarvet används och brukas. 
Avsnittet knyter an till redovisningen i del II av hur de undersökta medeltida kul-
turmiljöerna är kända och uppmärksammade i dag.

Syftet med kulturarvsavsnittet är att ge en översikt över hur medeltidsunder-
sökningarna och medeltidsintresset i Ångermanland och Medelpad kan betrak-
tas som olika typer av historieanvändning och kulturarvsbruk. De övergripande 
frågeställningarna rör således vilka uttryck intresset för och kunskapen om den 
medeltida historien har tagit i Västernorrland och hur dessa uttryck kan relate-
ras till det offentliga kulturmiljöarbetet i regionen. Med utgångspunkt i Pierre 
Bourdieus sociologiska begrepp berör avsnittet med andra ord flera olika aktörer 
och relationer inom kulturarvsfältet. Till aktörerna hör bland andra föreningar, 
myndigheter, universitet, museer och massmedia.

Den nära kopplingen mellan kunskapsuppbyggnad, samhällsutveckling, politik 
och kulturmiljöarbete gör det angeläget att knyta samman undersökningen av 
de medeltida europeiseringsprocesserna och historieskrivningens bakgrund i re-
gionen med ett kulturarvsperspektiv. Det är dock betydligt svårare för författa-
ren att ställa sig ”utanför” och kritiskt analysera den samtida utvecklingen inom 
kulturarvsområdet, eftersom jag på olika sätt varit delaktig i detta arbete på såväl 
lokal och regional som nationell nivå. jag begränsar mig därmed till att beskriva 
några av huvuddragen i utvecklingen, såväl nationellt som regionalt, som jag me-
nar är av betydelse för förståelsen av kulturarvets, arkeologins och de medeltida 
kulturmiljöernas roll i regionen i dag.

Inledningsvis ges således i kapitel 17 en bakgrund till och översikt av den of-
fentliga kulturarvsförvaltningens generella utveckling i landet med tonvikt på de 
senaste decennierna. Kapitlet berör också den forskning kring kulturarv och his-
toriebruk som har utvecklats under senare år i takt med förändringarna inom 
området.

Därefter belyses i kapitel 18 hur medeltiden och de medeltida kulturmiljöerna 
i Ångermanland och Medelpad under de senaste decennierna har kommit till 
uttryck och uppmärksammats. Syftet är att belysa den betydelse platserna och 
forskningen om det lokala kulturarvet kan spela för människor i dag. Till de as-
pekter som berörs hör skyltning, kurs- och forskningsverksamhet, massmedial 
uppmärksamhet, skapandet av medeltidsspel och liknande arrangemang samt 
föreningar med anknytning till medeltiden.

 Hur detta medeltidsintresse relaterar till det offentliga kulturarvsarbetet be-
rörs i kapitel 19 som sätter fokus på det arbetssätt kring kulturarvs- och kultur-
miljöfrågor som har utvecklats i Västernorrlands län under det senaste decenniet. 
Här knyts således den generella utvecklingen inom kulturarvsområdet samman 
med det regionala kulturmiljö- och utvecklingsarbetet.

 En kort sammanfattning av del V ges i kapitel 20.

dEL V. KULTUrArVET
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17. kulturmiljöArbEtE och 
kulturArvsforskning i 
förändring

Under 1��0-talet förändrades synen på kulturmiljön 
och dess roll i den offentliga förvaltningen mot en 
ökad helhetssyn på kulturarvet som en användbar 
resurs. Den breddade användningen av kulturarvet 
skapade i sin tur ett ökat intresse från den akade-
miska forskningen för kulturarvet, dess innebörd och 
samhällsroll. Det går inte att bortse från denna ut-
veckling om vi vill förstå den roll arkeologin och de 
aktuella kulturmiljöerna spelar i dag.

I detta kapitel beskrivs därför hur den offentliga 
kulturarvsförvaltningen har utvecklats i denna rikt-
ning. Tonvikten ligger på de senaste decennierna och 
det utvecklings- och förnyelsearbete som har bedri-
vits. I anslutning till detta berörs också de senaste 
årens forskning kring kulturarv och historiebruk. 
Syftet med kapitlet är att ge en översiktlig bakgrund 
som ökar förståelsen för det regionala och lokala his-
toriebrukets och kulturmiljöarbetets förhållnings-
sätt till de medeltida centralplatserna som behandlas 
i följande kapitel. På så sätt vill jag betona vikten av 
att betrakta arkeologin i ett vidare kulturarvsper-
spektiv.

17.1 från fysisK pLanErinG tiLL 
historiEBruK 

Det samtids- och samhällsperspektiv som karakteri-
serat det senaste decenniets diskussion kring kultur-
arvsarbetet är ingen ny företeelse. Dessa tendenser 
är istället kännetecknande för den svenska antikva-
riska verksamhetens fyrahundraåriga historia. Den 
antikvariska verksamheten speglar med andra ord 
samhällsutvecklingen och synen på kulturarvets 
betydelse alltsedan 1�00-talets början. Vid denna 
tid kombinerades den begynnande stormaktens po-
litiska legitimeringsbehov med det personliga histo-
rieintresset hos några framträdande individer som 
Johannes Bureus och Johan Hadorph. Under 1�00-
talet infördes riksantikvariefunktionen, en skydds-
lagstiftning antogs och ett antikvitetskollegium in-
stiftades. Under 1�00-talet avlöstes det göticistiska 
intresset som nått sin höjdpunkt med Olof Rudbeck 
d.ä., av upplysningstidens rationalism. Senare under 
århundradet medförde de romantiska stämningarna 
ett nyvunnet historieintresse som ledde till att ett 
antal intellektuella kulturpersonligheter grundade 
det Götiska förbundet 1�11. Antikvitetsstudierna 
utvecklades under 1�00-talet till en arkeologisk 
vetenskap och en lång rad topografiska och antikva-
riska undersökningar med inriktning mot forn- och 
folklivsforskning inleddes. Medan statens intresse 

fokuserades alltmer mot den museala insamlingen 
och vetenskapliga bearbetningen – symboliserat av 
grundandet av Statens historiska museum 1��� – bil-
dades under mitten och senare delen av 1�00-talet 
ett flertal forn- och folkminnesföreningar för att sva-
ra upp mot det växande historieintresset hos den bil-
dade allmänheten, inte minst i landsorten. Nordiska 
museet och friluftsmuseet Skansen som grundats av 
Artur Hazelius fick en viktig roll för nationalkänsla 
och folklig förankring. Genom Oscar Montelius och 
Svenska Fornminnesföreningen fick arkeologin en lik-
nande samhällsroll.1

Som en reaktion mot industrialiseringens avigsi-
dor växte hembygdsrörelsen fram vid sekelskiftet 
1�00 med utgångspunkt i den framtidsinriktade 
ungdomsrörelsen. Frontfigur blev folkbildaren och 
författaren Karl Erik Forsslund, som tydligt beto-
nade samhällsperspektivet och den nära kopplingen 
till naturvården. Ett stort antal hembygdsföreningar 
och hembygdsgårdar bildades under första hälften av 
1�00-talet, ofta med Hazelius Skansen som förebild, 
och samtidigt bedrevs en omfattande hembygds-
forskning runt om i landet. Som vi tidigare sett hade 
folkhögskolorna och folkskollärarna en central roll i 
denna utveckling – inte minst i Ångermanland och 
Medelpad. Med början under 1�30-talet blev dock 
samhällsperspektivet inom hembygdsrörelsen allt 
mindre framträdande till förmån för en mer konser-
verande inställning. Detta sammanföll med att den 
statliga kulturminnesvården fick en tydligare sam-
hällsbyggnadsinriktning och en mer dominerande 
och styrande roll genom Sigurd Curmans omdaning 
av Riksantikvarieämbetet till en modern central-
myndighet. På Curmans initiativ skapades under 
1�20- och 1�30-talen en regional organisation för 
kulturminnesvården genom inrättandet av landsan-
tikvarier kopplade till provinsmuseerna. Curmans 
samhällsorienterade perspektiv kom inte minst till 
uttryck inom den arkeologiska verksamheten genom 
samarbete kring vattenkraftsutbyggnaden i Norr-
land och införandet av en systematisk fornminnesin-
ventering för den ekonomiska kartan. 1�42 års forn-
minneslag, som i hög grad blev en objektsorienterad 
skydds- och bevarandelagstiftning, fick stor betydel-
se för skyddet av fornlämningarna. Ett antikvariskt 
inriktat perspektiv gjorde sig samtidigt gällande i 
synnerhet inom byggnadsvårdsområdet. Efter andra 
världskriget kom detta senare synsätt till stor del att 
ta överhanden inom hela kulturminnesvården. Den 

1  Den äldre antikvariska historien i Sverige har behandlats 
av många författare, se bl.a. H. Schück 1�32-44; A. Schück 
1�4�; Lindroth 1���-1��1. För nyare studier, se Arcadius 1���; 
J. Grundberg 2000; Jensen 2002; T. Molin 2003; Legnér 2004; 
Baudou 2004.
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breda samhälleliga och folkliga förankringen blev 
därigenom i flera avseenden allt mindre.2

Först under senare delen av 1��0-talet ökade 
återigen det allmänna intresset för kulturminnesvår-
den, bland annat som en opposition mot den stora 
rivningsvågen av äldre bebyggelse i stadskärnorna. 
Vid denna tid tillsattes också utredningen MUS ��, 
1��� års musei- och utställningssakkunniga, vilka 
1��2 lämnade sina förslag i betänkandet Kulturmin-
nesvård. Genom en koppling till arbetet med den fy-
siska riksplaneringen lade de statliga utredningarna 
fokus på det fysiska kulturarvet och bevarandeaspek-
terna i samhällsplaneringen. Kulturminnesvården 
skiljdes nu från länsmuseerna och knöts istället till 
länsstyrelserna genom inrättandet av länsantikva-
riefunktionen 1���. Genom denna reform fick den 
regionala kulturminnesvården en planerande och 
beslutande del på länsstyrelserna och en utåtrik-
tad och kunskapsuppbyggande del på länsmuseerna. 
Beslutet hade föregåtts av en intensiv debatt kring 
museernas roll inom den regionala kulturminnes-
vården, föranledd av debattboken 70-talets museum 
(1��0) som skrivits av fyra landsantikvarier. Ett vik-
tigt steg i utvecklingen togs 1��4 när målstyrningen 
introducerades i kulturpolitiken genom tillkomsten 
av de nationella kulturpolitiska målen. Målen var 
en följd av den parlamentariska kulturutredningens 
arbete. Härigenom blev kulturområdet i väsentliga 
avseenden jämbördigt med andra samhällsområden. 
Även om det så kallade bevarandemålet fått särskilt 
stor betydelse för just kulturminnesvården, har den 
samlade nationella kulturpolitiken allt sedan mål-
styrningen infördes haft som huvudsyfte att bidra 
till ökad jämlikhet i samhället med fokus mot demo-
kratisering, decentralisering och delaktighet för alla. 
Parallellt med detta utvecklades, som en följd av in-
dustrirationaliseringar och nedläggningshot, ett un-
derifrånperspektiv när många människor engagerade 
sig i ”gräv där du står”-rörelsens studiecirklar kring 
den egna arbetsplatsen.3

Under 1��0-talet breddades arbetet till vardags-
miljön och miljöfrågor i kulturmiljövården, samtidigt 
som området i samband med propositionen Kultur-
miljövård (1���) fick egna politiskt beslutade mål. En 

2  Om hembygdsrörelsens och den offentliga 
kulturmiljövårdens utveckling under 1�00-talets första hälft, 
se bl.a. Berthelson 1�4�; Janson 1��4. För nyare studier, 
se Wetterberg 1��2; Björkroth 2000; J. Grundberg 2000; 
Pettersson 2001; Baudou 2004.
3  Hofrén et al. 1��0 s. 1� ff; Kleberg 1���; Alzén 200�. 
Om länsantikvariefunktionen och dess utveckling se särskilt 
Arnell & Nordin (red.) 2003. Till de viktigare utredningarna 
och propositionerna från denna tid hör Antikvitetskollegiet (SOU 
1���:10), Kulturminnesvård (SOU 1��2:4�), Ny kulturpolitik 
(SOU 1��2:��) och Den statliga kulturpolitiken (prop. 1��4:2�).

samlad kulturminneslag (KML) infördes som slår fast 
att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Viktiga 
styrinstrument tillkom dessutom i Plan- och bygg-
lagen och Naturresurslagen. Som en följd av detta 
utpekades särskilda riksintresseområden och en lång 
rad kommunala kulturmiljövårdsprogram som valde 
ut skyddsvärda miljöer upprättades. Kulturlandska-
pet ställdes i fokus för utbildningsprojekt som ”Läsa 
landskap” och ”Kulturmiljövård i skogen”. Med 1��0-
talet vidgades perspektiven ytterligare mot en hel-
hetssyn på kulturarvet omfattande såväl materiella 
som immateriella aspekter. Kulturarvet betraktades 
i ökad grad som en resurs i olika sammanhang. I sam-
band med en ny kulturutredning som lade fram sitt 
slutbetänkande 1��� reviderades de nationella målen 
för kulturpolitiken och Riksantikvarieämbetet läm-
nade förslag till den offentliga kulturmiljövårdens 
roll- och ansvarsfördelning med utgångspunkt i de 
fyra verksamhetsområdena myndighetsarbete, kun-
skapsuppbyggnad, vård och publikarbete. Viktigast 
var att det regionala ansvaret definierades så att läns-
styrelserna hade huvudansvar för myndighetsarbetet 
och länsmuseerna för kunskapsuppbyggnaden.4

2000 antog riksdagen på grundval av propositio-
nen Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål revi-
derade mål även för kulturmiljöområdet.� De ännu 
gällande kulturmiljömålen är:�

ett försvarat och bevarat kulturarv,
ett hållbart samhälle med goda och stimuleran-
de miljöer och med kulturmiljöarbetet som en 
drivande kraft i omställningen,
allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande 
för den egna kulturmiljön,
nationell och internationell solidaritet och res-
pekt inför olika gruppers kulturarv

Målens koppling till politiskt aktuella frågor som 
hållbar utveckling, demokratisk utveckling och in-
ternationellt samarbete visar att kulturarvet och 
kulturmiljön anses ha en betydelsefull roll i sam-
hällsutvecklingen. Genom målen har även vikten av 
sektorssamverkan betonats.

4  Bohman 1���; Lundberg (red.) 1���; J. Grundberg 
2000 s. �2 ff; Arnell & Nordin (red.) 2003. Till periodens 
viktiga utredningar och propositioner hör bl.a. Kulturmiljövård 
(prop. 1���/��:104), Minne och bildning (SOU 1��4:�1); 
Kulturpolitikens inriktning (SOU 1���:�4), Kulturpolitik (prop. 
1���/��:3) och Skyddet av kulturmiljön (SOU 1���:12�). Om 
kulturlandskapsprojekten, se Blomkvist (red.) 1��0, 1��3; 
Kulturmiljövård i skogen (1��2).
�  Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (prop. 
1���/��:114).
�  Prop. 1���/��:114, bet. 1���/2000:KrU�, rskr. 
1���/2000:1��.
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utvecklingsprojektet agenda kulturarv

Inriktningsförändringarna mot en allt bredare sam-
hällsroll för kulturmiljöfrågorna ställde krav på del-
vis nya arbets- och samverkansformer för att leva upp 
till samhällets behov och förväntningar. I detta syfte 
startades 2001 projektet ”Agenda kulturarv”. Detta 
nationella utvecklingsprojekt inom den offentligt 
finansierade ”kulturmiljösektorn” drevs under åren 
2001-2003 med regeringens stöd som ett samarbets-
projekt av länsstyrelserna, länsmuseernas samarbets-
råd och Riksantikvarieämbetet i nära samråd med 
bland andra Statens kulturråd och Svenska kommun-
förbundet. Även centrala och kommunala museer, 
Sveriges Hembygdsförbund med flera organisationer 
har medverkat aktivt. Projektet hade sin bakgrund i 
ett behov att utveckla kulturarvsarbetet mot ökad 
delaktighet och större samarbete. Det formulerades 
på följande sätt: ”Syftet har varit att i bred samverkan 
med omgivande samhälle förnya kulturmiljövårdens 
arbete, inriktning, demokratiska förankring och där-
med slagkraft. Målsättningen har varit en sektorsge-
mensam och brett förankrad programförklaring – en 
agenda.”�

Inom ramen för Agenda kulturarv bedrevs delpro-
jekt med olika inriktningar i landets samtliga län un-
der ledning av en kontaktperson eller styrgrupp. En 
omfattande verksamhet i form av nationella och re-
gionala arbetsgrupper runt om i landet genomförde 
en lång rad aktiviteter med många parter involvera-
de, däribland representanter för hembygdsrörelsen, 
högskolor/universitet, skolor samt förenings- och nä-
ringsliv. Arbetet omfattade alltifrån omvärlds- och 
nulägesanalyser, attityd- och medborgarundersök-
ningar samt utarbetande av strategiska handlingspla-
ner, till konkreta utvecklings- och samarbetsprojekt 
med nya aktörer och grupper i samhället. Demokrati- 
och delaktighetsaspekten som värdegrund stod i för-
grunden för projektet med ambitionen att utveckla 
kulturarvsarbetet till en angelägen och positiv kraft 
i samhällsutvecklingen.�

Agenda kulturarv väckte – särskilt i början – en 
hel del kritik från olika håll och det uppstod en dis-
kussion mellan ”traditionalister” och ”förnyare” om 
kulturmiljöarbetets mål och medel. Den akademiska 
grundforskningen och professionella kunskapsupp-
byggnaden som syftade till skydd av kulturmiljön 
ställdes mot viljan att betrakta kulturmiljön som 
en resurs för utveckling och samtidsreflektion. Pro-
jektets syfte upplevdes av somliga som luddigt och 
otydligt och alltför politiskt korrekt. Med tiden 
ökade förståelsen för projektets vilja att lyfta upp 

�  Slutrapport Agenda kulturarv (2004) s. �.
�  www.agendakulturarv.se; Slutrapport Agenda kulturarv 
(2004).

kulturarvsfrågorna och dess arbetsformer till diskus-
sion och behovet av att relatera kulturmiljöarbetet 
till övrig samhällsutveckling. I samband med en bred 
remiss av det ursprungliga förslaget till programför-
klaring riktade sig kritiken framför allt mot doku-
mentets struktur och terminologi.

Projektet redovisades 2004 dels i en slutrapport, 
dels i en gemensam programförklaring – Människan i 
centrum. Genom titeln ställs kulturarvets betydelse 
för dagens människor i fokus, det vill säga historiean-
vändning och kulturarvsbruk i ett samtidsperspektiv. 
I programförklaringen betonas kulturarvsarbetets 
betydelse för att ”vidga perspektiven på samtiden” 
och för att ”berika livsmiljön”. Andra viktiga aspek-
ter som lyfts fram är kulturmiljöarbetets ansvar för 
den kulturella mångfalden och en långsiktigt hållbar 
utveckling. Någon tydlig roll- och ansvarsfördelning 
slogs dock inte fast. De skilda regionala förutsätt-
ningarna visade att dessa frågor hanterades bäst på 
den regionala nivån. I ett flertal regioner skapades 
också särskilda kulturarvsråd och arbetet med re-
gionala strategiprogram för kulturarvsarbetet inled-
des.�

Även om slutsatserna skiljt sig åt ledde arbetet 
med Agenda kulturarv till en ökad medvetenhet om 
vikten av att ta ställning till vad man ville uppnå ge-
nom kulturmiljöarbetet och hur detta skulle gå till. 
För Riksantikvarieämbetets vidkommande resulte-
rade arbetet bland annat i myndighetens visions- och 
strategidokument Kulturarv i tiden – angeläget, till-
gängligt, användbart (2004). Med utgångspunkt i de 
av riksdag och regering utpekade nationella målen 
för verksamheten formulerades en vision för kultur-
arvet och en verksamhetsidé för Riksantikvarieäm-
betet. I dessa har kulturarvet en framträdande roll 
i samhällsutvecklingen och inom politiken. Förutom 
inom kulturpolitiken ser man kulturarvsfrågorna 
som betydelsefulla såväl inom det sociala området 
som inom näringslivs- och miljöområdet. Fyra fokus-
områden pekades ut som viktiga arbetsformer och 
metoder för myndigheten under åren 2004-200�: 

strategisk omvärldsorientering och utvärdering, 
angelägen kunskap och tryggad kompetens, 
former för ökad delaktighet och breddat ansvar, 
samt 
effektiva verkyg och system.10

I förnyelsearbetet kopplat till Agenda kulturarv 
har man framför allt diskuterat historiebruk, dialog 

�  Slutrapport Agenda kulturarv (2004); Människan i centrum 
(2004).
10  Kulturarv i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart 
(2004).
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och mångfald, liksom en bredare samverkan såväl 
inom som utom den traditionella kulturmiljösek-
torn. Detta bredare kulturarvsperspektiv har bland 
annat inneburit att kulturmiljöarbetet har närmat 
sig samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer, 
den så kallade ABM-sektorn. Ambitionen i projektet 
har varit att anlägga ett breddat och utpräglat hu-
manistiskt kulturarvsperspektiv där människors be-
hov och berättelser står i centrum, där kulturarvet 
betraktas som en tillgång och där tillgänglighet, del-
aktighet, mångfald och kommunikation prioriteras. 
Strävan efter ökad dialog och delaktighet i kulturen 
går också igen i regeringens kulturpolitik i början av 
2000-talet.11

Efter att tidigare ha haft en viss tonvikt på ett 
dokumenterande och vårdande perspektiv eftersträ-
vas nu med andra ord återigen en förskjutning inom 
kulturarvsarbetet mot en mer aktiv och målinriktad 
samhällsroll med brett deltagande från allmänheten. 
Verksamhetens mål knyter därmed an till den inrikt-
ning som i hög grad kännetecknade det tidiga 1�00-
talets hembygdsrörelse.

Ett tydligare omvärldsperspektiv

Medvetenheten om kulturarvsarbetets nära kopp-
ling till andra aktuella samhällsfrågor har i sam-
band med Agenda kulturarv inte minst ökat genom 
de omvärldsanalyser och andra undersökningar som 
har genomförts både nationellt och regionalt. Inom 
projektet genomfördes inledningsvis runt om i lan-
det, vanligtvis i samarbete mellan länsstyrelsen och 
länsmuseet, enklare så kallade SWOT-analyser12 där 
verksamhetens styrkor och svagheter, möjligheter 
och hot uppmärksammades.

Den ökade betoningen av ett brett och samhälls-
aktuellt perspektiv inom det offentliga kulturmil-
jöarbetet har också kommit till uttryck i Riksan-
tikvarieämbetets betoning av omvärldsorientering 
och utvärdering. Sedan början av 2000-talet har 
myndigheten genomfört årliga omvärldsanalyser för 
hela kulturmiljöområdet. I Det dynamiska kulturar-
vet från 2002 identifieras således – bland annat med 
regionernas SWOT-analyser som grund – fyra gene-
rella tendenser i samhällutvecklingen där kulturmil-
jöarbetet bedöms kunna spela en väsentlig roll. Det 
gäller ”Ett gränslösare samhälle” (mångfaldsfrågor), 
”Demokratisering, delaktighet och tillgänglighet”, 
”Mot en hållbar utveckling” samt ”Regioner i nya for-
mer”. Samtliga dessa prioriterade områden kan rela-
teras till de nationella målen för kulturpolitiken och 

11  Kultur och delaktighet (2001/02); Dagordning för kultur 
2003-2006 (2003).
12  SWOT står för Strengths and Weaknesses, Opportunities 
and Threats.

för kulturmiljöarbetet. Kulturarvsområdet har, me-
nar Riksantikvarieämbetet, ett ansvar och särskilda 
förutsättningar för att bidra till en positiv utveck-
ling inom dessa områden. Myndigheten har därefter 
i samråd med regeringskansliet fått i uppdrag att 
göra fördjupade omvärldsanalyser inom två av dessa 
områden, vilket resulterat i rapporterna Kulturarv 
är mångfald 2004 respektive Kulturarv ger livskraft. 
Hållbar utveckling ur humanistiskt och historiskt per-
spektiv 200�. En tydlig tendens i dessa dokument är 
strävan efter att på ett offensivt sätt lyfta fram kul-
turarvsområdets roll i aktuella samhällsfrågor.13

tillväxt och hållbar utveckling, livsmiljö och 
mångfald

Kulturmiljöarbetet har som vi sett i likhet med andra 
samhällsområden påverkats av en rad omvärldsfakto-
rer. Till de viktigaste tendenserna sedan 1��0-talet 
hör ökad internationalisering och regionalisering, 
vilket har aktualiserat de mångkulturella aspekterna 
och ställt krav på nya samverkansformer. På samma 
sätt har kulturarvets utvecklingsmöjligheter upp-
märksammats i tillväxt- och regionalpolitiken och 
arbetet med EU:s strukturfonder. De övergripande 
politiska målen om en ekonomisk, social och miljö-
mässig hållbar utveckling har vidgat perspektiven 
ytterligare samtidigt som kulturmiljöområdet har 
fått en tydligare roll inom miljöpolitiken. Kulturens 
betydelse för demokrati- och välfärdsfrågor har dess-
utom ökat. 

Kulturarvsarbetets koppling till näringslivs- och 
tillväxtaspekten har främst varit inriktad mot be-
söks- och upplevelsenäringen. Intresset för medel-
tiden har varit särskilt stort i detta sammanhang. 
Medeltidsveckan i Visby och de aktiviteter som kny-
ter an till Jan Guillous romanfigur Arn är exempel 
på detta som fått stor betydelse för den regionala tu-
rismen. Men också industrisamhällets kulturarv har 
uppmärksammats i samband med skapandet av en 
”kulturarvsindustri”. I en stor del av Europa gick ut-
vecklingen under 1��0-talet mot ökad privatisering 
och kommersialisering av kulturarvet och i Sverige 
har näringslivsperspektivet inom kultur- och kultur-
arvsområdena genom de senaste årens arbeten med 
regionala tillväxtprogram och EU:s strukturfonder 
aktualiserats ytterligare som en regional utveck-
lings- och attraktivitetsfaktor.14

En annan inriktning som fått ökad betydelse är 
mångfaldsperspektivet, där kulturarvsarbetet har 

13  Det dynamiska kulturarvet (2002); Kulturarv är mångfald 
(2004); Kulturarv ger livskraft (200�). Förf. har medverkat i 
arbetet med dessa analyser.
14  Praesto 2003; J. Grundberg 2004; Kristiansen 200� s. �; 
Pilvesmaa (red.) 200�.
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bedömts ha särskilda förutsättningar för att ge ett 
historiskt och humanistiskt perspektiv på det mång-
kulturella samhället. En stor mängd aktiviteter med 
anknytning till kulturmiljöer och kulturarv genom-
förs med denna inriktning av en rad organisationer 
och föreningar under det så kallade Mångkulturåret 
200�. En särskild satsning inom området har också 
initierats av landets länsmuseer. Även här utgör 
Jan Guillous romansvit om Arn ett exempel på hur 
historien och kulturarvet på ett medvetet sätt har 
använts som inlägg i samtidsdebatten. Böckerna till-
kom ursprungligen som en kommentar till den väs-
terländska synen på araber och den pågående Pales-
tinakonflikten.1�

Av en opinionsundersökning som SOM-institutet 
genomfört i Västsverige framgår att närmare �0 pro-
cent av de tillfrågade uppfattar kulturarvet som ett 
viktigt bidrag till människors livskvalitet. Ett flertal 
undersökningar har också påvisat ett tydligt sam-
band mellan kulturupplevelser av olika slag och god 
hälsa. Med dessa tendenser som utgångspunkt har 
kulturarvsarbetet närmat sig det sociala området 
och miljöområdet och alltmer betonat möjligheten 
att bidra till god livskvalitet och livsmiljö samt en 
långsiktigt hållbar utveckling. Kulturmiljöarbetet 
har lyfts fram som betydelsefullt för alla de tre håll-
barhetsdimensionerna; den ekonomiska, den sociala 
och den miljömässiga dimensionen.1�

Genom Miljöbalkens införande 1��� och riksda-
gens beslut om nationella miljömål har kulturmiljö-
arbetet dessutom fått en tydligare roll inom miljöpo-
litiken. Kulturmiljöfrågorna är särskilt viktiga i de så 
kallade landskapsmålen som i den senaste miljömåls-
propositionen från 200� samordnas inom en strategi 
för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. 
Betydelsefullt är därvid att regeringen betonat vik-
ten av en helhetssyn på landskapet och ett bredare 
kulturarvsperspektiv på kulturmiljön. Detta anslu-
ter i högre grad än tidigare till kulturmiljöarbetets 
aktiva förhållningssätt till kulturarvet som en resurs 
för goda livsmiljöer och hög livskvalitet.1�

allmänhetens intresse för kulturarv och  
historia

Genom den ökade professionaliseringen och offent-
liga ansvarstagandet inom det antikvariska fältet un-

1�  Det dynamiska kulturarvet (2002) s. 10 ff; Kulturarv är 
mångfald (2004); Agenda för mångkultur (200�). B. Olsen 2003 
s. 23� f; Guillou 2002 s. 1� ff. 
1�  Slutrapport Agenda kulturarv (2004) s. 13; Det dynamiska 
kulturarvet (2002) s. 1� ff; Kulturarv ger livskraft (200�).
1�  Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart Sverige (prop. 
1���/��:14�); Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier 
(prop. 2000/01:130); Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag 
(prop. 2004/0�:1�0).

der 1�00-talets andra hälft, hamnade det breda folk-
liga engagemang som utmärkt det tidiga 1�00-talets 
hembygdsvård och kulturmiljöarbete alltmer i skym-
undan. Agenda kulturarvsprojektet kan ses som ett 
utslag av denna brist på samverkan och delaktighet. 
Allmänhetens intresse för historia och kulturarv har 
dock alltjämt varit stort och tagit sig olika uttryck.

Som ett led i arbetet med Agenda kulturarv lät 
Riksantikvarieämbetet genomföra en opinionsunder-
sökning 2001-2002 för att belysa demokrati- och del-
aktighetsaspekterna av kulturarvsarbetet. Undersök-
ningen, som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB) 
och omfattade 2000 personer, syftade till att utröna 
vilket intresse för och kunskaper om kulturarv och 
kulturmiljö som den vuxna befolkningen i Sverige 
har i dag. Av undersökningen framgår bland annat att 
en majoritet av medborgarna ”absolut” eller ”kanske” 
skulle vilka lära sig mer om historia, fornlämningar 
och liknande. Intresset är särskilt stort vad gäller 
den lokala historien, där 3� procent ”absolut” vill lära 
mer och 44 procent ”kanske”. Hela 4� procent säger 
sig ”absolut” eller ”kanske” vilka bli ”fadder” för en 
runsten med enklare tillsyn och skötsel. Av en lik-
nande undersökning i Västsverige som genomförts av 
SOM-institutet framgår att ca �0 procent av de �000 
tillfrågade är intresserade av lokalhistoria.1� 

Särskilt viktiga för delaktigheten i kulturarvsarbe-
tet är olika intresse-, släktforsknings- och hembygds-
föreningar. Bara hembygdsrörelsen, som är en av de 
största folkrörelserna i Sverige, har ca 4�0 000 med-
lemmar i närmare 1�00 föreningar. En omfattande 
statistisk undersökning (200�) som gjorts av Sveri-
ges hembygdsförbund visar att dess medlemsfören-
ingar 2003 samlade omkring 3,3 miljoner besökare 
vid föreningarnas olika aktiviteter. I Riksantikvarie-
ämbetets opinionsundersökning (SCB) svarade sam-
manlagt 1� procent att de är eller har varit medlem-
mar i en hembygdsförening, lokalhistoriskt sällskap 
eller liknande, lika många att de har släktforskat, 20 
procent att de deltagit i en studiecirkel eller föreläs-
ningsserie med historiskt innehåll och 23 procent att 
de någon gång forskat kring sin hembygd. Inte mindre 
än �1 procent uppgav att de tittat på eller medverkat 
i ett historiskt spel eller bygdespel.1�

De engagerade ”eldsjälarnas” betydelse i detta ide-
ella kulturarvsarbete har betonats i flera samman-
hang. Ett särskilt stort genomslag hos allmänheten 
har släkt- och hembygdsforskningen fått under de 
senaste decennierna. Under 200� hade exempelvis 
Sveriges släktforskarförbunds nätttidning Rötter i 
genomsnitt ca 10.000 unika besökare varje dag. För-

1�  Tengrud et al. 2002 s. 22; Slutrapport Agenda kulturarv 
(2004) s. 11 ff; Det dynamiska kulturarvet (2002) s. 13 ff.
1�  Tengrud et al. 2002 s. 20 f; www.hembygd.se/statistik. 
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bundet hade samtidigt 1�� medlemsföreningar. Ett 
utslag av detta allmänna släkt- och personhistoriska 
intresse är programserien Din släktsaga i Sveriges Te-
levision som sänts 2003-200� och den motsvarande 
radioserien Släktband. Släktforskningen kombineras 
i allt större utsträckning av ett historiskt och lokal-
historiskt intresse.20 

Andra tydliga tecken på det stora intresset för his-
toria och kulturmiljöarbete är tidskrifter som Popu-
lär historia med en upplaga på 33 200 exemplar per 
månad 200�, Populär arkeologi samt TV- och radiose-
rier om arkeologi och byggnadsvård. 

Det är således uppenbart att det finns ett stort all-
mänt intresse för de aspekter som Agenda kulturarv 
och kulturmiljöarbetet i sin helhet syftat till. Hur 
detta kulturarvsintresse uppfattas och represente-
ras på politisk nivå studerades av Agenda kulturarv 
2002. Projektet lät då genomföra en intervjuunder-
sökning kring politikers attityder och förhållnings-
sätt till kulturarvet på kommunal och central nivå 
genom PR- och kommunikationsföretaget Comvision 
AB. Sammanlagt intervjuades femton politiker på 
nationell nivå och tio på kommunal, med alla riks-
dagspartier representerade. Samtliga intervjuade 
ansåg att kulturarvet och arbetet med detta har en 
betydelsefull roll att fylla i det framtida samhället. 
De aspekter som därvid lyftes fram var kulturarvets 
roll dels som kunskapskälla och underlag för reflek-
tion, dels för identitet och förståelse för andra män-
niskor. Undersökningen visade också att politikerna 
tillskriver enskilda individers och lokala föreningars 
engagemang särskilt stor betydelse för kulturarvsar-
betet.21

Kulturarv och samhällsroll

Utvecklingen inom kulturarvsområdet har samman-
fattningsvis i likhet med historieskrivningen i övrigt 
följt den samtida samhällsutvecklingen och fortsätter 
att göra så. En tydlig förändring i synsätt kan iakttas 
genom de senaste trettio årens utveckling genom en 
begreppsmässig förskjutning från ”minne” via ”miljö” 
till ”arv”. Den tidigare tonvikten på fysiskt bevarande 
och ”skydd” av kulturminnen har breddats till en in-
riktning mot kulturarvets betydelse som resurs (fig. 
��). Som en följd av detta har begreppet ”vård” i kul-
turmiljövård i allt högre grad ersatts av ”arbete” (kul-
turmiljö-/kulturarvsarbete), för att markera ett mer 
aktivt och offensivt förhållningssätt.

20  Beijbom 1���; Bönfors 2001; Clemensson & Andersson 
1��0, 2003a, 2003b; www.hembygd.se; www.genealogi.se.  
TV-serien Din släktsagas betydelse ur kulturarvsperspektiv har 
studerats närmare av historikern David Ludvigsson (200�).
21  Politikerundersökning (2003).

Agenda kulturarvsprojektet initierade diskussio-
ner om det offentliga kulturmiljöarbetets mål och 
medel. Omvärldsperspektiven har blivit tydligare 
och kulturarvets betydelse för aktuella samhällsfrå-
gor som tillväxt och hållbar utveckling, livskvalitet 
och mångfald har uppmärksammats. Insikten om vik-
ten av att förhålla sig till det stora allmänna intresset 
för olika aspekter av historia och kulturarv som finns 
i samhället i dag har också ökat.

17.2 KuLturarvsforsKninG

Som en följd av förändringarna i samhället och i 
kulturmiljöarbetets inriktning har intresset för 
kulturarvet ökat också inom den akademiska forsk-
ningen. En avgörande orsak till detta är att bruket 
av kulturarv och historia har uppmärksammats allt 
mer som en ekonomisk, social och politisk resurs i 
samhället – såväl i Sverige som internationellt. Den-
na forskningsinriktning kom i ett tidigt skede till 
uttryck vid symposiet ”Kulturmiljön och välfärds-
staten” som anordnades av Riksantikvarieämbetet 

1970-tal
Fysiska miljön

Bevarandeaspekter i samhällplaneringen
Kulturpolitiska mål

Länsantikvarieformen
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Vardagsmiljön/miljöfrågor

Kulturmiljömål
Kulturminneslagen (KML)

1990-tal
Materiellt – Immateriellt

Kulturlandskap
Helhetssyn, resurser, integrering

Nya kulturmiljömål
roll- & ansvarsfördelning

2000-tal
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Figur 85. Schematisk bild av några huvuddrag i den svens-
ka offentliga kulturarvsförvaltningens utveckling sedan 
1�70-talet. Viktiga utredningar och propositioner återfinns 
till vänster och grundbegrepp till höger.
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och Forskningsrådsnämnden 1��0. Betecknande är 
att ekonomhistorikern Svante Beckman vid detta 
tillfälle karakteriserade den ambivalens som den 
breddade användningen av kulturarvet hade lett till 
som ”Oreda i fornsvängen”. Året därpå startades ett 
forskningsprojekt vid Linköpings universitet som 
med finansiering från Riksantikvarieämbetet grep 
sig an det identifierade forskningsfältet. Projektet 
publicerade delar av resultaten 1��3 i antologin Mo-
dernisering och kulturarv. Som en fortsättning och 
vidareutveckling av denna forskning utgavs 1��� an-
tologin Kulturarvets natur.22

Forskningen om kulturarvet, dess innebörd och 
samhällsroll har sedan dess expanderat kraftigt i 
Sverige och involverar nu forskare från en lång rad 
ämnen. Det tydligaste exemplet på det akademiska 
intresset för utvecklingen inom kulturmiljöområ-
det är kulturarvsinriktningen inom Tema Q (Kultur 
och samhälle) vid Linköpings universitet. En bild av 
det nuvarande forskningsläget ges i boken Kulturar-
vens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets 
förändringar (200�), som återger föredragen vid en 
nationell konferens med samma namn. Syftet med 
konferensen var ”att lägga grunden för en nationell 
forskningsöversikt över ett växande akademiskt fält: 
forskning om kulturarv och historiebruk”.23

Forskningen inom området delar sig i flera inrikt-
ningar, där ett fält rör historieanvändning och histo-
riebruk.24 En översikt av detta område ges i histori-
kern Peter Aronssons bok Historiebruk – att använda 
det förflutna (2004).2� Nära denna forskning ligger 
historiedidaktiken och historiografin, som nyligen 
presenterats i antologierna Historien är nu (2004) och 
En helt annan historia (2004).2� Till de nyare avhand-
lingarna inom området hör historikern Ulf Zanders 
studie Fornstora dagar, moderna tider. Bruk och de-
batter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte 
(2001).2� Även arkeologer har intresserat sig för olika 
slags förmedling av historisk kunskap. Ett exempel 
på detta är Anders Gustafssons och Håkan Karlssons 
bok Plats på scen (2004), där författarna undersöker 
hur fasta fornlämningar i Bohuslän har beskrivits och 
förmedlats under olika tider.2�

Ett annat forskningsområde är studier av kultur-
arvsbegreppet och kulturarvsförvaltningen. Förutom 
i de ovannämnda antologierna behandlas dessa frå-

22  G. Friberg (red.) 1��3; Beckman 1��3a; Beckman 1��3b; 
Anselm (red.) 1��3; Alzén & Hedrén (red.) 1���.
23  Aronsson & Hillström (red.) 200� s. �.
24  För några exempel, se Fowler 1��2; Welinder 1��3; 
Lowenthal 1���; Bohman & Palmqvist (red.) 1���; Tagesson 
2001.
2�  Aronsson 2004.
2�  Karlsson & Zander (red.) 2004; Edquist et al. (red.) 2004.
2�  Zander 2001.
2�  Gustafsson & Karlsson 2004.

gor särskilt av arkeologen Jonas Grundberg i dennes 
avhandling Historiebruk, globalisering och kulturarvs-
förvaltning. Utveckling eller konflikt (2004). Istället 
för att försöka definiera vad kulturarvet är, väljer 
Grundberg att studera ”kulturarvsprocesser”. Med 
detta åsyftas hur individuella och i synnerhet kol-
lektiva minnen materialiseras och uttrycks genom 
medvetna handlingar. Grundberg belyser kulturar-
vet som politiskt instrument, ekonomisk resurs och 
social process, och konstaterar att dessa syften inte 
sällan konkurrerar med varandra.2�

Etnologen Owe Ronström riktar på liknande sätt 
– med världsarvsutnämningen av ”Hansestaden Vis-
by” som exempel – intresset mot konstruktionen av 
historia och kulturarv, alltså den kulturarvspolitiska 
process som innebär ”att utifrån föreställningar om 
ett gemensamt förflutet och genom medvetet his-
toriebruk erövra och utöva makt i offentliga sam-
manhang”.30 Hur historia och kulturarv behandlats 
på lokal nivå studeras också i ekonomhistorikern Jo-
han Samuelssons avhandling Kommunen gör historia. 
Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1�5�-2000 
(200�).31

Kulturarvsturismen och den ekonomiska aspekten 
av kulturarvets användning i upplevelse- och besöks-
näring har diskuterats av en rad forskare. Kulturarvs-
turismen har särskilt studerats vid forskningsinstitu-
tet ETOUR i Östersund som är inriktat mot turism 
och resande. Ett annat utslag av detta intresse är det 
treåriga utbildningsprogram kring ”Kulturarv och 
naturmiljö” med inriktning mot turism som startar 
200� vid Linköpings universitet. Till denna forskning 
hör även studier av kulturarvet som attraktionskraft 
och skapandet av en ”kulturarvsindustri”. I rapporten 
Kulturarvet som resurs för regional utveckling (2002) 
har Centrum för regionalvetenskap vid Umeå univer-
sitet (CERUM) på uppdrag av Riksantikvarieämbetet 
gjort en kunskapsöversikt över detta område.32 Kul-
turarvets betydelse för regional identitet har också 
för Jämtlands och Blekinges del undersökts av etno-
logen Anders Häggström (2000) och för Öland av et-
nologen Katarina Saltzman (2001).33 

En särskild inriktning inom denna forskning är de 
undersökningar som gjorts av det ökade intresset för 
”levandegörande” av historien genom rekonstruktio-
ner, teaterföreställningar, lajv, festivaler och liknan-
de uttryck. Under 2000-talet har olika aspekter på 
detta studerats i avhandlingar av etnologer, arkeolo-

2�  J. Grundberg 2000 s. 1� ff, 31 ff; 2004; 200�.
30  Ronström 2001.
31  Samuelsson 200�.
32  Weissglas et al. 2002; Wahlström 2002; J. Grundberg 
2002, 2004; Frimodig (red.) 2003. Se även Löfgren 1���b; 
Kirshenblatt-Gimblett 1���.
33  A. Häggström 2000; Saltzman 2001.
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ger, kommunikationsvetare och historiker som Lot-
ten Gustafsson, Bodil Petersson, Bodil Axelsson och 
Erika Sandström. Alla dessa knyter an till medeltids-
intresset och vi återkommer till flera av dem.34

Kulturarvsforskningen har bland annat bedrivits 
med stöd av Riksantikvarieämbetets sektorsforsk-
ningsanslag som syftar till att stödja tillämpad forsk-
ning om kulturarvet. Efter att ha varit inriktad mot 
forskning om bevarandefrågor och konservering un-
der 1��0-talet och början av 1��0-talet, frågor kring 
exploateringsarkeologi och digital dokumentation 
under 1��0-talet, har frågorna om kulturarvsbruk 
och förmedling stått i fokus för anslagets användning 
i början av 2000-talet. Den aktuella inriktningen på 
den forskning som för närvarande efterfrågas framgår 
av Riksantikvarieämbetets FoU-program för kultur-
miljöområdet 200�-2010 som utarbetades 200�. Pro-
grammet, som skall ligga till grund för ansökningar 
om bidrag ur anslaget, innehåller sju forskningsper-
spektiv som bedöms vara av vikt för utvecklingen av 
det tillämpade kulturmiljöarbetet. Perspektiven är 
historieskrivning, historiebruk, material och teknik, 
mångfald, delaktighet, hållbar utveckling samt styr-
medel och beslutsprocesser. Ett eller flera av dessa 
perspektiv skall i ansökningarna belysas inom ramen 
för något av följande tre tematiska områden; Plats 
och tradition, Landskap med historia samt Moder-
na kulturarv. Inriktningarna visar hur kulturarvets 
ökade roll i samhällsutvecklingen påverkar behovet 
av tillämpad sektorsforskning inom kulturmiljöom-
rådet.3�

Behovet av fortsatt utveckling av forskningen inom 
kulturarvsområdet som komplement till den ämnes-
inriktade forskningen framgår också av den utredning 
som 200� gjordes av den danske arkeologen Kristian 
Kristiansen på uppdrag av Riksantikvarieämbetet 
och Historiska museet om förutsättningarna att ska-
pa ett särskilt kulturarvsinstitut. Utredaren föreslog 
där fyra forskningsområden för ett eventuellt insti-
tut; 1) Kulturarv & velfærd/sundhed, 2) Kulturarv 
& kommunikation, 3) Kulturarvsprocesser, samt 4) 
Landskabsscenarier.3�

Liksom i samband med Agenda kulturarvsprojek-
tet har under de senaste årens utveckling inom kul-
turarvsforskningen och utredningen inför ett even-
tuellt kulturarvsinstitut en intensiv debatt pågått 
kring forskningens mål, medel och styrning. Diskus-
sionen har här bland annat rört den ämnesinriktade 
grundforskningens ställning i förhållande till kultur-
arvsförvaltningens behov av tillämpad forskningen.

34  L. Gustafsson 2002; Petersson 2003; Axelsson 2003; 
Sandström 200�. Se även S. Källström 2000.
3�  Kristiansen 200� s. �; FoU-program för kulturmiljöområdet 
(200�).
3�  Kristiansen 200�.

Sammanfattningsvis kan konstateras att intresset 
för forskning om kulturarv och dess betydelse i samti-
den är stort. Intresset och behovet har vuxit kraftigt 
sedan 1��0-talet parallellt med kulturarvsarbetets 
förändring mot en allt tydligare roll som ekonomisk, 
social och politisk resurs i samhället.

18. mEdEltidsintrEssE och 
kulturArvsbruk i norr

Mot bakgrund av den generella utvecklingen inom 
kulturmiljöområdet ska jag i detta kapitel belysa 
hur engagemanget kring de medeltida miljöerna och 
medeltidsintresset tagit sig uttryck under senare tid i 
Västernorrland. Utgångspunkt tas i Styresholmspro-
jektet, men kopplingar görs även till de övriga med-
eltida miljöerna i regionen. Jag knyter här an till en 
rad företeelser som har uppmärksammats inom kul-
turarvsforskningen. I centrum står begreppen histo-
rieanvändning och kulturarvsbruk. Till de aspekter 
som tas upp hör skyltning, kurs- och forskningsverk-
samhet, massmedial uppmärksamhet, skapandet av 
medeltidsspel och liknande arrangemang samt olika 
typer av föreningar med anknytning till medeltids-
intresset. Redogörelsen berör därmed såväl enskilda 
personers engagemang som offentlig verksamhet, det 
vill säga olika aktörer verkar inom det vi med Bour-
dieu kan kalla för kulturarvsfältet.

Översikten väcker en rad nya frågor kring histori-
ens och kulturarvets betydelse som emellertid bara 
kan antydas i denna avhandling.

18.1 att MarKEra pLats

På liknande sätt som ortnamn och traditioner vitt-
nar om historiskt betydelsefulla platser, uppmärk-
sammas många viktiga kulturmiljöer och historiska 
händelser ofta genom skyltning och annan informa-
tion. Hur den i samhället rådande uppfattningen om 
och förhållningssättet till historien och kulturarvet 
på detta sätt kommer till uttryck i anslutning till de 
medeltida centralplatserna skall behandlas i detta 
avsnitt. En naturlig utgångspunkt och enastående 
bland de medeltida centralplatserna i Norrland är 
minnesstenen vid Styresholm.

styresholmsmonumentet

1�34 lät hembygdsföreningen i Torsåker resa den mo-
numentala minnessten som än i dag står på krönet av 
Styresholmskullarna vid Ångermanälven (fig. ��). I 
vilket sammanhang kom den till och vilken roll har 
den spelat?

Initiativet till monumentet hade tagits av prästen 
och hembygdsforskaren Erik Modin som 1�33 publi-
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cerade ett föredrag om borgen i Hola elevförbunds 
årsskrift. När Torsåkersbygdens hembygdsförening 
bildades året därpå tog den som sin första uppgift 
att uppföra en minnessten vid lämningarna efter 
Styresholm. Tidpunkten var väl vald – 1�34 firades 
femhundraårsminnet av Engelbrektsupproret, som 
borgens ödeläggande länge hade förknippats med. På 
uppmaning av landshövding Wijkman kontaktades 
riksantikvarien Sigurd Curman i ärendet. Erik Mo-
din, som redan i samband med sin undersökning på 
borgen 1�0� hade funderat på ett monument, hade 
formulerat ett förslag till inskription3� och efter jus-
teringar i samråd med riksantikvarien fick stenhug-
garen Edvin Hansson från Graninge i uppdrag att 
utforma stenen och hugga in följande text: 

HÄR LÅG STYRES-
HOLMS FOGDEBORG
AV FRIHETSÄLSKAN-
DE ALLMOGE UNDER
ERIK PUKE GRUSAD
I ENGELBREKTS TID
ÅR 1434

  MINNESSTENEN
     RESTES 1�34

Det högtidliga avtäckandet skedde i samband 
med kronprinsparets besök i Ångermanland den 2 
juli. Inför den församlade ortsbefolkningen och en 
lång rad prominenta hedersgäster höll Erik Modin 
ett högtidstal som gav den historiska bakgrunden till 
platsen såsom den var känd i traditioner och histo-
riska tolkningar. Talet, som publicerades i en särskild 
skrift, skildrar Styresholms ödeläggande som en ”epi-
sod i det Engelbrektska befrielsekriget”. I ”utländska 
innehavares händer”, sade Modin, blev Styresholm 
och andra fogdeborgar ”till förtryckarenästen för 
omgivande bygders folk”.3� Modin avslutade sitt hög-
stämda tal på följande sätt: 

Så var också vår landsände frigjord från nesligt främ-
lingsok. Styresholms erövring med hjälp av modige 
män från andra bygder är ångermanlänningarnes 
märkligaste minne av strid för frihet och oberoende 
inom egna gränser. Kärleken härtill, till hem och 
bygd, hade manat dem till deltagande i fäderneslan-
dets stora befrielsekamp.3�

3�  Modins ursprungliga förslag löd: ”Åt minnet av behjärtade 
och frihetsälskande ångermanländske män, som under ledning 
av Erik Puke här avskuddade sig utländskt förtryck genom 
fogdeborgen Styresholms ödeläggande år 1�34” (Modin 1�34a s. 
�).
3�  Modin 1�34b s. 3.
3�  Modin 1�34b s. �.

Även kronprinsen knöt i sitt tal an till Engelbrekt 
som nationalhjälte men också till den rådande ar-
betslöshetssituationen. Närvarande vid invigningen 
var förutom kronprinsparet även den socialdemo-
kratiske utrikesministern Rickard Sandler som själv 
var barnfödd och uppväxt på platsen, biskop Ernst 
Lönegren, landshövding Anders Wijkman och flera 
generaler. Evenemanget skildrades i direktsändning 
av Radiotjänst.40

Styresholmsmonumentets invigning är ett intres-
sant exempel på de många Engelbrektsevenemang 
som gick av stapeln runt om i landet 1�34. Erik Mo-
dins tal knyter an till den nationella historieskriv-
ningens syn på Engelbrekt som nationell frihetshjälte. 
Historikern Ulf Zander konstaterar i sin avhandling 
om 1�00-talets historiebruk i Sverige att Engelbrekt 
under 1�30-talet förknippades just med nationell 
frihet och parlamentarism, men att även historiema-
terialistiskt präglade forskare som Erik Lönnroth och 
Per Nyström just vid denna tid förde fram tolkningar 
av Engelbrekt ur ett klasskampsperspektiv.41 Hur 
Rickard Sandler och andra vid den radikala folkhög-
skolan i Hola och i Ådalen i övrigt – bara tre år efter 

40  J. Stattin 1��4 s. 14.
41  Zander 2001 s. 2�4 ff.

Figur 86. Styresholmsmonumentet som restes i samband 
med Engelbrektsjubileet 1�34 är det enda i sitt slag i Norr-
land. Dess historieskrivning har utmanats i samband med 
Styresholmsprojektet. Foto till omslaget av boken Stora 
Ådalen: Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorrland.
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Ådalshändelserna – egentligen betraktade Styres-
holmsmonumentet som utgick från Erik Modins och 
Nils Ahnlunds traditionella tolkning framgår inte av 
tidningsreferaten.

Genom uppförandet av ett monument på resterna 
av Styresholms borg aktiverades den norrländska 
medeltidshistorien i 1�30-talets Ådalen. Här knöts 
bygdetraditionerna och den lokala identiteten sam-
man med mellankrigstidens nationella historieskriv-
ning. Borgresterna blev dock inte en symbol för makt 
och rikedom, utan för motstånd och frihetskamp. 
Det är raserandet av borgen som står i centrum – inte 
byggandet. Jan Stattin som själv som åttaåring var 
närvarande vid Styrsholmsmonumentets invigning 
och vars far Magnus Stattin vid Hola var en drivande 
kraft för hembygdsarbetet i Torsåker, har i en av Sty-
resholmsprojektets publikationer skildrat den märk-
liga händelsen ur den unge pojkens horisont och satt 
evenemanget i relation till historieskrivningens bety-
delse för den tidvis krisdrabbade Ådalsbygden.42

Styresholmsmonumentet och dess inskription är i 
sig en magistral historisk tolkning av en betydelsefull 
epok i landsdelens medeltida historia. Som sådan har 
den haft en bekräftande, men också konserverande 
roll för historieuppfattningen i bygden. I samband 
med Styresholmsprojektet har dock stenen fått en 
ny roll när dess historieskrivning har ifrågasatts och 
lockat till nytt engagemang kring den lokala medel-
tidshistorien. 

Mångtydiga skyltar

Hur har då synen på innehållet i och utformningen 
av information om historiska platser i landskapet för-
ändrats sedan minnesstenen vid Styresholm restes på 
1�30-talet? Förändringarna kan studeras genom den 
skyltning som har genomförts vid de nu undersökta 
centralplatserna i Ångermanland och Medelpad. 

Den storslagna minnesstenen vid Styresholm är 
visserligen ensam i sitt slag. Redan innan denna upp-
fördes hade dock Magnus Stattin satt upp en egen-
händigt förfärdigad skylt med texten ”FORNMIN-
NESPLATS” vid den av honom uppmärksammade 
borganläggningen ”Pukeborg”. Skylten var riktad så 
att den skulle kunna ses av tågresenärer där järnvä-
gen passerade borgen. Stattin brukade också ta med 
sig nyanlända folkhögskoleelever till borglämningar-
na vid älven och berätta om platsens medeltida histo-
ria. Så småningom sattes också en stor skylt upp med 
namnet Styresholm vid borgkullarnas rasbrant till 
upplysning för båtpassagerare som passerade längs 
älven.43

42  J. Stattin 1��4 s. 14. Om Ådalens förhållande till sin 1�00-
talshistoria, se R. Johansson 2001.
43  Muntlig uppg. Jan Stattin.

I samband med sina utgrävningar av kyrkogrun-
den vid Kyrkesviken 1�31 förfärdigade på liknande 
sätt Gottfrid Holmlund ett minneskors med texten 
”Våra fäder lade denna grund till ett tempel”. Detta 
kors sattes upp – med vederbörligt tillstånd från 
riksantikvarien – i kyrkogrundens kor och står ännu 
kvar (i restaurerat skick) på den ursprungliga platsen. 
Holmlund såg skyltning och annan förmedling som 
en viktig del i hans uppdrag som Riksantikvariens 
ombud i trakten. Under årens lopp har Kyrkesviken 
därefter utnyttjats i en rad sammanhang för frilufts-
gudstjänster och skolutflykter. För att underlätta för 
besökare lät sedermera hembygdsforskarna Otto och 
Ester Lundström sätta upp handmålade plåtskyltar 
vid de av Holmlund undersökta huslämningarna i 
Kyrkesviken (fig. ��). Även vid Kvissle kapell gjor-
des skyltinsatser i samband med att ”Arkeologstigen” 
mellan fornlämningarna i Kvissle-Nolbyområdet ska-
pades av hembygdsföreningen i Njurunda på 1��0-
talet. 

Den första större skyltningsinsatsen av fornläm-
ningar i olika delar av länet genomfördes dock på 
länsstyrelsens initiativ 1��2. Då sattes ett åttiotal 
skyltar upp genom ett samarbete med länsmuseet i 
anslutning till fornlämningar som vårdades med of-
fentliga medel. I norra Ångermanland skyltades vid 
samma tid ett femtiotal kultur- och fornminnen på 
ett liknande sätt genom Örnsköldsviks museum. 
1��0-talets skyltning – som bland centralplatserna 
berörde Kvissle kapell och Kyrkesviken – tillhörde 
den standardiserade form som utvecklats vid Riks-
antikvarieämbetets fornvårdsenhet.44

Ett nytt grepp togs dock 1��� när länsmuseet och 
länsstyrelsen inledde ett skylt- och informationspro-
jekt med nya utgångspunkter kring representativitet 
och gestaltning. Projektet, som leddes av arkeologen 
Margareta Bergvall vid länsmuseet, syftade bland 
annat till att ”lägga upplevelseaspekter på kultur-
landskapet och att tydliggöra de värderingar som på-
verkar prioriteringarna samt att se på informationen 
estetiskt och pedagogiskt”.4� Stor vikt lades på ge-
staltning med ambitionen att uppnå ”större lyhörd-
het inför kulturlämningens eget uttryck. Att hitta, 
lyfta fram och gestalta kulturmiljöns väsen och de 
fakta vi vill förmedla. I ett sådant arbete vill vi ta 
hjälp av konstnärer och formgivare”.4� 

Skyltprojektet bedrevs i samverkan med hem-
bygdsföreningar, skolor och lokal turism. Skyltningen 
genomfördes i flera steg, där de enklaste skyltarna 
bestod av en rödmålad trästolpe med korta texter 
(tre strofer) och individuella bildsymboler eller figu-

44  Wallander 1��2b; Backman 1��2; Bergvall 1��� s. �.
4�  Bergvall 1��� s. 4.
4�  Bergvall 1��� s. 1�.

300 301



rer i emalj. För design och tillverkning av emaljskyl-
tarna stod konstnären Aino Näslund. Sammanlagt 
producerades 2�0-300 skyltar inom projektet. I det 
ursprungliga konceptet ingick att skyltarna skulle 
kompletteras med tryckt material och andra infor-
mationsinsatser, vilket dock endast delvis kom till 
stånd. För några få kulturmiljöer, däribland områ-
dena kring Sankt Olofshamn i Selånger och Styres-
holm i Ådalen, gjordes större individuella satsningar 
i samarbete med konstnärer.

De större satsningarna syftade till att utveckla nya 
former för skyltning genom att använda nya uttrycks-
sätt och nya material. Genom att använda flerdimen-
sionella, konstnärliga och symboliska uttrycksformer 
avsåg insatserna att gestalta och skapa sammanhang 
mellan förr och nu i det historiska landskapet. Direkt 
koppling till Styresholmsprojektets undersökningar 
hade projektet ”Medeltid vid Ångermanälven” 1���, 
som leddes av konstnären och arkeologen Janne Björk-
man i samarbete med konstnären AnnaLena Sondell. 
Skyltningar genomfördes förutom vid Styresholm och 
”Pukeborg” även vid ”Skelettåkern” i Björned och Bjär-
trå fäste. Texterna gavs en poetisk form som tillsam-
mans med teckningar och ritningar screentrycktes 
och brändes fast på rostfria plåtar. Insatserna knöt 
an dels till utställningarna i det nya medeltidscen-
tret i området, dels till länsmuseets basutställning 
”Syn för sägen” som under Björkmans ledning skildrar 
den medeltida historien i länet med utgångspunkt i 
bland annat Kyrkesviken och Styresholm. På så sätt 
knöts den aktuella forskningen samman med musei-
utställningar, fornvård och kulturhistoriska informa-
tionsinsatser vid själva kulturmiljöerna.

2002 genomförde utvärderingsföretaget Tivoli 
Evaluate AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Väster-
norrland en utvärdering av skylt- och informations-
projektet. Analyserna inriktades särskilt mot hur 
projektet bidragit till att uppfylla de övergripande 

målen i länets strategiska kulturmiljöprogram (se 
vidare kap. 1�). När det gäller skyltningen vid Sty-
resholm konstaterar utvärderarna att bedömningen 
intressant nog går isär mellan deras egna fältbedöm-
ningar och de betydligt mer positiva uppfattningar 
som intervjuade personer i bygden lämnat,4� exem-
pelvis av en lärare från en skola i Torsåker/Styrnäs: 

Informanten menar att enbart skyltarna faktiskt 
påverkar medvetandet och intresset, men att det na-
turligtvis blir större om man också tar upp det i un-
dervisningen. Men det behövs spännande skyltar som 
stimulerar intresset. När det gäller behov av komplet-
terande material så beror det på hur man arbetar med 
projekten. När det gäller Styresholm så finns det både 
broschyrer att få och kompletterande information att 
hämta på Styresholms hemsida.48

Just skyltningen vid Styresholm har också kom-
menterats av idéhistorikern Torkel Molin. I en studie 
av hur ett ”modernt antikvariskt landskap” ofta präg-
las av skyltar som lämnar få möjligheter till omtolk-
ningar, konstaterar Molin att de nya Styresholmsskyl-
tarna däremot ”tvingar betraktaren till eftertanke”.4� 
Molin syftar på skyltningens kombination av konst-
närliga, litterära och arkeologiska fakta.

På ett liknande sätt som i Ådalen skyltades mil-
jön kring Sankt Olofshamn i Selånger i samband med 
pilgrimsprojektet 2000, också denna gång under 
ledning av Janne Björkman och i samarbete med An-
naLena Sondell. Poetiska texter och medeltidsinspi-
rerade teckningar gjordes i screentryck och brändes 
fast på genomskinligt härdat glas. Skyltarna är gjorda 
för att skapa flera dimensioner så att man samtidigt 
ska kunna se dagens och dåtidens landskap. Björkman 
har här på olika sätt försökt skapa kopplingar mel-
lan plats och symbol. Vid lämningarna efter Sankt 
Olofshamn långt ut i åkermarken finns således en hög 
stång med Sankt Olofs yxa monterad som vindflöjel. 
Mellan kyrkoruinen och det närbelägna järnålders-
gravfältet placerades också – på gränsen mellan det 
hedniska och det kristna – en ”meditationsbänk” av 
kalksten som tillverkats av stenhuggaren John-Erik 
Berg i Överammer. På bänken finns en inhuggen text 
på fornsvenska ur Hälsingelagens kyrkobalk.�0

Redan tidigare (1���-1���) hade som en fortsätt-
ning på Risöfjärdsprojektets undersökningar i norra 
Ångermanland genomförts olika aktiviteter och in-
satser inom ramen för kulturmiljöprojektet ”Männis-
kor och miljöer runt Risöfjärden”. Arbetet bedrevs 
av Örnsköldsviks museum med ekonomiskt stöd från 

4�  Skyltar i kulturlandskapet – utvärdering 2002 (2003) s. 1�.
4�  Skyltar i kulturlandskapet – utvärdering 2002 (2003) s. 40.
4�  T. Molin 200�.
�0  Pilgrimsmagasinet 2000.

Figur 87. Äldre skyltar vid Kyrkesviken som berättat en delvis annan 
historia än den som nu förs fram. Foto: Leif Grundberg.
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länsstyrelsen. En kulturlandskapsanalys med beto-
ning på den historiska bebyggelsen i området genom-
fördes av Anita Jonsson, vilket följdes upp av lokal-
historiska studier som genomfördes av arkeologen 
Lisette Eriksson tillsammans med boende i området. 
Vårdinsatser gjordes och skyltar och broschyrer ut-
formades, bland annat vid Kyrkesviken. Ett viktigt 
inslag var rekonstruktionsteckningar som gjorts av 
arkitekten och arkeologen Lars Högberg.

Utvecklingen i Västernorrland kan jämföras med 
arkeologerna Anders Gustafssons och Håkan Karls-
sons studie av fornminnesskyltning i Bohuslän. De 
har identifierat fyra ”generationer” skyltar; den första 
kallas ”Förbud och folkbildning” (1�2�-1��0), den an-
dra ”Folkbildning och turism” (1��0-1��0), den tredje 
”Kvantifiering och massproduktion” (1��0-1��0) och 
den fjärde ”Regional flexibilitet och individualitet” 
(1��0- ). Författarna utläser således en förändring 
”från de renodlade varningsskyltarna från 1�20-ta-
let fram till 2000-talets mångtydiga skylttexter”. De 
konstaterar att utvecklingen knyter an till såväl ar-
keologiteoretiska trender som till mer generella so-
ciopolitiska förändringar.�1

Skyltningen av de medeltida kulturmiljöerna i 
Ångermanland och Medelpad har genomgått en lik-
nande utveckling. Den senaste generationen skyltar 
som utarbetats i anslutning till de medeltida miljö-
erna i Ådalen och i Selånger är signifikativa. Här har 
konstnären och arkeologen Janne Björkman – som 
själv medverkat i forskningen – låtit sig inspireras 
av de nyligen genomförda undersökningarna, dess 
frågeställningar och resultat, men utan att redovisa 
fakta och vetenskapliga slutsatser på ett auktorita-
tivt sätt.

De nya utgångspunkter för skyltning och informa-
tion kring kulturmiljöer – som i Västernorrland i syn-
nerhet har genomförts vid de medeltida centralplat-
serna – har bidragit till att skapa fler och alternativa 
perspektiv på de lokala kulturmiljöerna och histori-
en. Så till vida är skyltningen ett intressant exempel 
på modernt historiebruk som är direkt relaterat till 
de arkeologiska undersökningar som bedrivits under 
de senaste åren. Styresholmsmonumentets utsaga 
från 1�30-talet kring en för Norrlands medeltidshis-
toria central plats har i samband med detta komplet-
terats med nya bilder i början av 2000-talet som ger 
uttryck för ett lika tidstypiskt förhållningssätt till 
kulturmiljöerna som den gamla minnesstenen. 

18.2 att dELta i forsKninGEn

Genomslaget för den delvis nya syn på medeltidshis-
torien som kommer till uttryck i skyltning och an-
nan information kring de medeltida platserna måste 

�1  Gustafsson & Karlsson 2004 s. 133.

relateras till hur den nya kunskapen vuxit fram. I 
vilken omfattning har allmänheten varit delaktiga i 
själva utforskandet av platserna och vilken roll spelar 
forskningens former? Frågorna är viktiga och kan leda 
långt, men kan här bara beröras översiktligt. Också i 
detta fall intar Styresholm en särställning.

styresholmsprojektets kurser i arkeologi och 
medeltidshistoria

Styresholmsprojektet, som skildras närmare i boken 
Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna 
(200�), har vägletts av ett brett synsätt på själva 
forskningsprocessen.�2 Detta har sin grund i att pro-
jektet genomförts i nära samarbete mellan Länsmu-
seet Västernorrland och Hola folkhögskola. Lämning-
arna efter Styresholms borg ligger i direkt anslutning 
till folkhögskolan och där anordnades 1��� det tvär-
vetenskapliga medeltidssymposiet ”Mittnordisk med-
eltid” som blev upptakten till projektet. Seminariet 
samlade ett sjuttiotal forskare från Sverige, Norge 
och Finland, men också en stor skara historieintres-
serade personer från bygden. Föreläsarna represente-
rade ämnen som arkeologi, historia, språkvetenskap 
och geologi. Samtidigt utgavs hembygdsförbundens 
årsbok Ångermanland-Medelpad där bland andra ar-
keologen Anders Wallander och historikerna Nils 
Blomkvist och Birgitta Fritz gav en bakgrund till den 
i många avseenden dunkla men spännande medeltida 
historien i regionen.

Sporrad av det stora intresset såväl inom forskar–
världen som i bygden startade Länsmuseet och Hola 
folkhögskola året därpå den första sommarkursen 
i arkeologi och medeltidshistoria på Hola. Genom 
ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i kursform 
kunde den professionella vetenskapliga forskningen 
kombineras med folkbildningstanken och önskan att 
skapa delaktighet för allmänheten i forskningen. Dri-
vande krafter från länsmuseet var Anders Wallander 
och från Hola Jan Stattin. I projektledningen ingick 
även Nils Blomkvist och författaren. Som inspiration 
användes bland annat de arkeologikurser som tidiga-
re genomförts på Hemse folkhögskola på Gotland. 

Styresholmsprojektets kurser inleddes med en 
teorivecka med föreläsningar, gruppövningar och ut-
flykter som gav en introduktion i forskningen kring 
nordisk och norrländsk förhistoria och medeltid med 
tonvikten lagd på Ångermanland och Medelpad. Som 
lärare och projektledare fungerade en historiker, en 
kulturgeograf och två arkeologer. Därpå vidtog två 
eller tre veckors praktiskt fältarbete vid någon av 
projektets utgrävningsplatser. Viktiga inslag i kur-
serna var att anlägga ett kritiskt perspektiv på forsk-

�2  Boström, Grundberg & Puktörne (red. 200�), särskilt s. 
��� ff samt Wallander & Grundberg 200�.
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ningen och äldre tolkningar samt att relatera arbetet 
till bygdens senare historia. Kursens förläggning till 
den historierika miljön kring Hola folkhögskola spe-
lade en central roll i sammanhanget.

Under sammanlagt elva år deltog fler än etthund-
ratrettio personer i sommarkurserna, varav åtskilliga 
i många år. Därtill kommer alla arkeologistudenter 
från Umeå universitet som deltog i de seminarie-
utgrävningar som hölls i samband med kurserna. Ett 
femtiotal elever deltog i kurserna under fler än ett 
år, varav hälften under minst fyra år och flera sju, 
åtta och någon till och med elva år. Flera av deltagar-
na fortsatte med akademiska studier efter kurserna 
och skrev seminarieuppsatser med utgångspunkt i 
projektets undersökningar. Den stora variationen i 
ålder och bakgrund hade stor betydelse såväl för den 
sociala gemenskapen som för kreativiteten och idéri-
kedomen inom projektet.

Som ett viktigt led i kurserna anordnades varje år 
öppna föreläsningskvällar för allmänheten med in-
bjudna gästföreläsare som behandlade ett för Styres-
holmsprojektet angeläget och aktuellt ämne. Dessa 
vetenskapliga seminarier var mycket välbesökta och 
populära och inspirerade till en livlig diskussion mel-
lan forskarna, eleverna och allmänheten. Samman-
lagt hölls ett trettiotal sådana föreläsningar. Utöver 
detta kommer de större tvärvetenskapliga symposier 
som hölls 1���, 1��2 och 200� som lockat många his-
torieintresserade ortsbor såväl som forskare. Även 
utställningar som presenterade resultaten anordna-
des såväl på Hola folkhögskola som på länsmuseet i 
Härnösand. 

Erfarenheterna från Styresholmsprojektet visar 
att den stimulerande pedagogiska forskningsproces-
sen där många människor kommit till tals har haft 
stor betydelse för projektet (fig. ��). Detta har varit 
möjligt genom att olika ståndpunkter och argument 
i samband med kurserna år efter år har stötts och 
blötts mellan en brokig skara av kursdeltagare, orts-
bor, akademiker och tillfälliga besökare som alla med 
entusiasm och öppna sinnen har bidragit med sina 
specifika erfarenheter och perspektiv. Själva arbetet 
med undersökningarna har därmed, genom det stora 
intresse och de livliga diskussioner som har uppstått, 
varit en viktig del av de vetenskapliga resultaten. 
”Här har funnits utrymme för alla att delta i skapan-
det av historien om Stora Ådalen”, skriver arkeologen 
Lars-Göran Spång 200� i egenskap av ”en betrakta-
res” kommentar till Styresholmsprojektet.�3 Detta 
förhållningssätt till forskningen är ett väsentligt ut-
tryck för kulturarvsarbetets och de historiska veten-
skapernas samhällsroll som skapat förutsättningar 
för nya och alternativa perspektiv på den lokala his-
torien.

�3  Spång 200� s. ��1.

arkeologisk pedagogik och kursverksamhet

Förutom i Styresholmsprojektet har ambitionen att 
skapa delaktighet i den arkeologiska forskningen i 
Västernorrland även tagit sig andra uttryck under 
senare år. Länsmuseet Västernorrland och andra 
institutioner har länge bedrivit olika utvecklings-
projekt kring den pedagogiska verksamheten i an-
slutning till kulturmiljöer i länet. Några exempel på 
detta är projekten ”I Högom tid” om länets järnålder 
och ”Adoptera ett framtidsminne” med anknytning 
till hällristningarna i Nämforsen.�4 Ett aktivt och 
forskande arbetssätt har varit kännetecknande för 
denna ”kulturmiljöpedagogik”. Ett annat exempel är 
det omfattande pedagogiska samarbete med skolorna 
i Örnsköldsviks kommun som kom till stånd 2002 i 
samband med de stora arkeologiska utgrävningarna 
av stenålderslämningar vid Bjästamon i norra Ång-
ermanland med anledning av byggandet av Botniaba-
nan. Här fick fyrahundratjugo barn i årskurs � från 
tio skolor möjlighet att under två terminer jobba 
med ett ”Stenålderspaket” som bland annat inklu-
derade en heldags aktivt deltagande vid utgrävning-
arna av den egna bygdens förhistoria. Verksamheten 
var ett samarbete mellan länsmuseet, Örnsköldsviks 
museum, länsstyrelsen och Botniabanan AB.��

Ytterligare exempel på ambitioner att skapa del-
aktighet i forskningen har skett inom ramen för ”Re-
gional arkeologi” vid Mitthögskolan i Örnsköldsvik. 
Denna verksamhet finansierades av Landstinget Väs-
ternorrland och leddes av Per Ramqvist under åren 
2000-2004. Den lokala och regionala förankringen 
togs till vara genom studiecirkelverksamhet för hem-
bygds- och byaföreningar, specialanpassade lärome-
del för skolorna, ”arkeologiska antikrundor” samt 
”öppna utgrävningar” där föreningar och allmänhet 
fick möjlighet att medverka aktivt i forskningen kring 
förhistorien i hembygden.�� Samverkan skedde bland 
annat med forskargruppen ”Byarna kring Bäckfjär-
den” i Örnsköldsvik och föreningen Archeologia i 
Timrå som bildades 2003. Härutöver har Länsmu-
seet Västernorrland förutom genom Styresholmspro-
jektet bedrivit en rad arkeologiska kursgrävningar 
för allmänheten i länet, bland annat vid Nämforsen 
och Kittjärn utanför Härnösand.��

Sättet att samverka med allmänheten kring ar-
keologin går i länet tillbaka på de samarbeten som 
utvecklades i norra Ångermanland från slutet av 
1��0-talet. I samband med de arkeologiska under-

�4  Hedlund 1���; Bergvall (red.) 2002.
��  Nordlund, Grundberg & Ingman (red.) 2002; Holmberg 
2003.
��  Ramqvist 2001b, jfr även Ramqvist 1��4.
��  Samarbetet mellan professionella och amatörer inom 
arkeologin har bl.a. belysts i en studentuppsats i arkeologi av 
Pernilla Morner (1���).
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sökningarna i Anundsjö som leddes av Evert Baudou 
inom ramen för projektet Norrlands tidiga bebyg-
gelse, genomfördes under en följd av år särskilda 
”arkeologdagar” eller kortkurser för allmänheten vid 
Mellansels folkhögskola i samverkan med landstinget 
i Västernorrland.��

Arkeologin är dock bara en liten del av det kul-
turhistoriska engagemanget. En uppfattning om den 
verksamhet som hembygdsrörelsen bedriver inom 
detta fält i regionen får vi av en statistikundersök-
ning som genomförts av Sveriges hembygdsförbund. 
Av denna framgår att 2� av Västernorrlands läns 
�� hembygdsföreningar 2003 bedrev någon form av 
lokalhistorisk dokumentation eller forskning såsom 
gårds-, by- eller gårdsforskning, släktforskning, in-
dustrihistorisk- eller nutidsdokumentation. Sju för-
eningar bedrev också arkeologisk verksamhet. Sam-
manlagt hade länets hembygdsföreningar ca 120 000 
besökare 2003.��

Hembygdsföreningarna står emellertid bara för en 
del av verksamheten inom detta område. En rad in-
tresseföreningar med olika inriktning, studieförbund 
och andra bedriver också studier inom området. Ett 
exempel på detta är Härnösands pensionärsuniver-

��  Baudou 1��2b s. 1�. För senare exempel, se Ramqvist 
1��4.
��  www.hembygd.se/statistik. 

sitet som sedan tillkomsten 1��0 varit synnerligen 
aktivt kring regionens förhistoria och historia. Inom 
deras regi har en lång rad studiecirklar, föreläsningar, 
seminarier och kurser genomförts med anknytning 
till kulturhistoriska ämnesområden, såväl som med-
verkan i arkeologiska undersökningar.�0

Massmedial uppmärksamhet

En viktig aspekt av allmänhetens delaktighet i och 
medvetenhet om forskningen om bygdens historia 
som bör nämnas i sammanhanget är den uppmärk-
samhet som de arkeologiska undersökningarna rönt 
i massmedia. Ett oräkneligt antal tidningsartiklar 
i framför allt lokalpressen har således genom åren 
berört Styresholmsprojektets undersökningar, men 
också utgrävningarna av de övriga centralplatserna 
har uppmärksammats gång på gång. Ofta har just 
”amatörernas” medverkan i arbetet väckt intresse, 
men också den nya bild av regionens historia som 
växer fram. Ett flertal inslag har också gjorts i radio 
och TV, dels som regionala nyhetsinslag, dels i form 
av längre program i utbildningsradion och som ve-
tenskapsprogram i televisionen.

En kritisk inställning till forskningen och dess 
resultat är mycket sällsynt i massmedias bevakning. 
Till de få uttrycken för detta hör en del insändare 

�0  Elsberg (red.) 2000.

Figur 88. De amatörarkeologiska kurserna inom Styresholmsprojektet har gjort det möjligt för många att delta i utforsk-
ningen av Ångermanlands medeltida historia. Foto: Leif Grundberg.
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från lokalhistoriskt intresserade personer som före-
språkar alternativa tolkningar av historien. Vi åter-
kommer längre fram i texten till detta.

Den massmediala uppmärksamheten och övriga 
aktiviteter som föreläsningar, utställningar och se-
minarier med mera är förstås inget som är unikt för 
de nu aktuella undersökningarna. Inte desto mindre 
utgör de viktiga inslag i den verksamhet som skapar 
uppfattningar och kunskap om historien och forsk-
ningen. Det har också skapat en medvetenhet om 
den forskning som pågår i bygden och de nya rön som 
görs.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det lokala 
intresset för forskningen och delaktigheten i under-
sökningarna om medeltiden och den lokala historien 
varit stor i regionen. Detta gäller i hög grad också 
Risöfjärdsprojektet och projektet Centralort i norr, 
även om dessa undersökningar inte har bedrivits i 
kursform.

18.3 förEstäLLninGar oM MEdELtidEn

Den rena forskningsmedverkan har emellertid inte 
varit det enda sättet att bli delaktig i aktiviteterna 
kring regionens historia och medeltid. Stor bety-
delse har också de amatörteaterföreställningar haft 
som har satts upp under en följd av år. De utgör in-
tressanta exempel på historieanvändning och kul-
turarvsbruk som haft avgörande roll för den bild av 
medeltiden som förmedlas och därmed inte kan för-
bigås i sammanhanget. För Västernorrlands del intar 
Styresholmsspelet i Torsåker en särställning i detta 
avseende.

styresholmsspelet

Redan i samband med planeringen av Styresholms-
projektet 1��� fanns planer på att parallellt med de 
arkeologiska undersökningarna och kurserna skapa 
en amatörteaterföreställning som skildrade den 
spännande historien kring den medeltida borgen. En 
utförlig skildring av hur detta spel kom till, dess för-
utsättningar och dramaturgi, svårigheter och fram-
gångar samt alla kringaktiviteter ges av initiativta-
garen och pjäsförfattaren Gunnar Rydström i boken 
Stora Ådalen (200�).�1

En viktig utgångspunkt för utvecklingen blev den 
100-sidiga studiehandledningen Stormningen av Sty-
resholm som Rydström utarbetade 1���. Efter att 
först ha utgjort en integrerad del av Styresholmspro-
jektet formades snart ett särskilt projekt och 1��� 
bildades ”Föreningen Styresholmsspelet” med repre-
sentanter för en rad lokala och regionala föreningar, 
organisationer och institutioner. Föreningens syfte 

�1  Rydström 200�.

var dels ”att producera, driva och stödja Styresholms-
spelet samt stimulera till studier kring bygdens his-
toria”, dels ”att genom studie- och informationsverk-
samhet öka intresset och förståelsen för det medelti-
da samhället”. Med tiden utvecklades projektet ”från 
en studiekampanj inom studieförbunden till att bli 
en teaterproduktion med Hola folkhögskola som bas”, 
skriver Rydström.�2 

Ett manus som baserades på de dramatiska säg-
nerna om platsen och minnesstenens vittnesbörd 
om borgens ”befrielse” under Engelbrektsupproret 
utarbetades av Rydström. ”Det är ett frihetsdrama 
men utan nationalism”, skriver Rydström, och det rör 
sig i spänningsfältet mellan det lokala och den stora 
världen. Den viktigaste förutsättningen var den di-
rekta anknytningen till borglämningarna och till be-
rättelserna om platsen. Pjäsen knyter därmed an till 
minnesstenens historietolkning. I Rydströms version 
har dock människoskildringarna och studierna av in-
dividens roll i historien fått en central plats i berät-
telsen. Med utgångspunkt i sägnernas ”mor Märta” 
uppmärksammar föreställningen inte minst ”kvin-
nans ställning i en mansvärld”.�3

En lång rad personer med olika konstnärliga, ad-
ministrativa och praktiska kompetenser knöts till 
projektet, och ekonomiskt och annat stöd lämnades 
från åtskilliga lokala, regionala och nationella instan-
ser. De första föreställningarna intill lämningarna 
efter Styresholms borg vid Ångermanälvens strand 
gavs somrarna 1��1 och 1��2 med läraren på folk-
högskolans medialinje Sven Lundberg som regissör. 
Pjäsen sattes därefter upp varje år till och med 1��� 
samt 1��� med nya regissörer (Margareta Sundström 
1��3-�4 och Thomas Larsson 1���-��, 1���). Sex-sju 
föreställningar gavs varje sommar med premiär vid 
midsommartid (fig. ��). Publikrekordet nåddes 1��� 
med närmare 2000 åskådare.

I samband med att spelplatsen flyttades några 
hundra meter uppströms till det nya medeltidscen-
tret skrev Rydström en ny pjäs med titeln Vitalia-
nerna. Till skillnad från Styresholmsspelet som var 
ett ”frihetsdrama” som helt och hållet utspelade sig 
i Ådalsbygden, kallar Rydström den nya föreställ-
ningen för ett ”maktdrama” där handlingen också ger 
storpolitiska inblickar. Vitalianerna sattes upp på 
den nya spelplatsen 2000 med Urban Skoglund som 
regissör. 

Styresholmsspelets ensemble växte från sextio till 
närmare hundra amatörskådespelare och statister. I 
samarbete med studieförbunden ABF och Vuxen-
skolan bedrevs också en rad studiecirklar i medel-
tidshistoria och historiska hantverk. Kontakter togs 

�2  Rydström 200� s. �23.
�3  Rydström 200� s. �30.
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med Medeltidsveckan i Visby och med professionella 
scenografer, attributmakare med flera. Sammanlagt 
kom hundratals ortsbor på sin fritid att vara engage-
rade i olika sysslor under en stor del av året i tio års 
tid. För att genomföra projektet bildades ett flertal 
arbetsgrupper med såväl unga som gamla i bygden 
för att studera och tillverka medeltida kläder och va-
pen, laga medeltida mat, baka bröd, brygga mjöd med 
mera. Levande hästar spelade dessutom en central 
roll i Styresholmsspelet, vilket krävde särskild kun-
skap. I anslutning till föreställningarna anordnades 
också medeltidsmarknader. Tack vare det omsorgs-
fulla arbetet och engagemanget kom förutom i det 
egna spelet ett flertal medlemmar i föreningen varje 
år att anlitas vid Medeltidsveckan i Visby och de fick 
en viktig roll i samband med ”Ringmurens dag”.

Musiken har genom anknytningen till den beva-
rade balladstrofen som knyts till platsen en viktig 
roll i Styresholmsspelet och samarbete har bland an-
nat skett med Musik i Västernorrland. Under flera år 
gavs dessutom välbesökta konserter med medeltida 
musik i Torsåkers kyrka, med välkända grupper som 
trion Alba från Danmark, ensemblen Akantus från 
Stockholm samt Uppsalagruppen Joculatores.

Som ett led i arbetet med Styresholmsspelet ge-
nomfördes dessutom ett större delprojekt i form av 
byggandet av en fullskalerekonstruktion av ett fem-
ton meter långt medeltida skepp. Skeppet, som hade 
en central roll i föreställningen, byggdes med före-
bild i ett vrakfynd från 1400-talet som tillvaratogs i 
Avafjärden i Lövånger i Västerbotten 1�2�. Arbetet 
igångsattes 1��3 med timmer som skänktes av skogs-
ägare i bygden och avverkades efter omsorgsfulla 
inventeringar. Skeppsbyggmästare var Bertil Bonns 
från Skellefteå och projektledare Mats Ohlson från 
Torsåker. Flera lokala snickare knöts till arbetet med 
hjälp av arbetsmarknadsmedel och till bygget hand-
smiddes ca 2 �00 klinknaglar av järn. Skeppet döp-
tes till ”Styra” och kunde sjösättas 1���. Förutom i 

Styresholmsspelet användes skeppet för kortare och 
längre utfärder och deltog bland annat vid evene-
mang som Medeltidsveckan i Visby och ”Bröd och 
Skådespel” vid Riddarholmen i Stockholm.

Ursprungligen närdes en ambition att de pågåen-
de arkeologiska utgrävningarna skulle påverka inne-
hållet i spelet, men i praktiken var det inte möjligt 
att utveckla detta perspektiv. Däremot utgjorde un-
dersökningarna en viktig inspirationskälla på många 
sätt. Teaterprogrammen kom med tiden dessutom 
att innehålla artiklar som berättade om den medel-
tida historien och om projektets olika undersökning-
ar. Härigenom spreds genom åren även kunskap om 
den aktuella forskningen till tusentals personer som 
bevistade spelet. Som en följd av arbetet med Sty-
resholmsspelet skrev författaren Gunnar Rydström, 
som i likhet med flera av skådespelarna själv deltog 
i projektets utgrävningar, även den historiska roma-
nen Fogden på Styresholm, som publicerades 1��3 och 
som såldes i samband med föreställningarna.

Hola folkhögskolas engagemang var avgörande för 
tillkomsten och genomförandet av Styresholmsspelet. 
Kopplingen manifesterades genom att Holas rektor 
Pär Frohm under lång tid fungerade som ordförande 
i föreningen. Särskilt viktiga blev också konstnären 
Mats de Vahls arbete med scenografin, Monica Jans-
sons roll som producent och eldsjälen Mats Ohlssons 
arbete med marknadsföring, rekvisitatillverkning, 
projektledning för rekonstruktionerna av ”Styra”, 
byggande av den medeltida kastmaskinen och mycket 
annat.

Lokal kraftsamling och historieintresse

Hos många hembygdsföreningar i landet är teater 
och bygdespel av olika slag ett viktigt inslag i verk-
samheten och har varit så i många decennier. I Sve-
riges hembygdsförbunds statistiska undersökning 
av föreningarnas verksamhet 2003 framgår att 1�� 
föreningar i landet detta år genomförde teater- eller 
bygdespelsföreställningar med sammanlagt närmare 
�0 000 besökare. I Ångermanland och Medelpad re-
dovisar nio hembygdsföreningar sådan verksamhet 
med närmare �000 besökare 2003.�4 De allra flesta 
pjäserna som spelas har anknytning till den lokala 
historien och i flera fall har traditioner om medelti-
den legat till grund. Denna omfattande verksamhet 
väcker förstås en lång rad frågor kring den form av 
kulturarvsbruk som utgörs av bygdespel och teater-
verksamheten. I det följande är det bara möjligt att 
antyda några av dem.

Den grundläggande frågan är förstås vilken bety-
delse Styresholmsprojektet och Styresholmsspelet 
egentligen har haft i ett vidare samhällsperspektiv. 

�4  www.hembygd.se/statistik.

Figur 8�. Styresholmsspelet har genom åren engagerat 
många människor i olika åldrar i bygden, såväl i teaterfö-
reställningen som i förberedelser och kringaktiviteter med 
medeltiden i centrum. Foto: Leif Grundberg.
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Vi kan här ta hjälp av författaren Gunnar Rydström 
som har preciserat frågan kring spelet i sin artikel i 
boken Stora Ådalen: ”Så vad är värdet med ett ama-
törspel som ’Styresholmsspelet’? För deltagarna? För 
folkhögskolan? För bygden? För landsändan? För na-
tionen?”. Han svarar själv att ”Kärnpunkten synes 
vara att vi har en historia att berätta, vår egen histo-
ria…” och att ”Det är en fråga om identitet, att ’sätta 
Torsåker på kartan’, som flera har uttryckt saken”. 
Men det är också, konstaterar Rydström, fråga om 
personlig utveckling och stolthet, om ”att bli sedd” 
och inte minst om samhörighet, gemenskap, glädje 
och kärlek. ”Många av barnen i Torsåker har växt upp 
med spelet, det har blivit en del av deras tillvaro.”��

En liknande bild ger Hola folkhögskolas dåvarande 
rektor Pär Frohm som i en intervju till och med häv-
dar att Styresholmsprojektets undersökningar och 
Styresholmsspelet var det viktigaste som hände sko-
lan under hans rektorstid 1���-1��4. Frohm menar 
att denna verksamhet ”givit skolan PR och goodwill” 
och gjort att skolan ”kunnat återuppta levande kon-
takter med den omgivande bygden” och bidragit till 
att ”ingjuta lite livsmod i ådalingarna”.�� Det breda 
samarbetet med bygdens befolkning och en rad olika 
organisationer och institutioner föll väl samman med 
skolans ambitioner att fungera som ett kraftcentrum 
för bygden och regionen.

Bilden stämmer överens med slutsatserna i Gö-
ran Gullbros studentuppsats i etnologi 1���, där 
han konstaterar att den lokala historien genom Sty-
resholmsspelet har spelat en ganska betydande roll 
för skapandet av lokal identitet. Gullbro ser dock 
en tendens till att det huvudsakligen är personer 
från samhället Prästmon/Hola och inflyttade i byg-
den som engagerat sig i projektet och spelet, medan 
intresset tycks ha varit svalare från den omgivande 
”bondebygden”. En av flera möjliga förklaringar till 
detta som Gullbro lyfter fram är eventuella kvarle-
vande motsättningar mellan folkhögskolan och den 
omgivande bygden som växte fram redan i skolans 
ungdom.�� Någon närmare undersökning om så är fal-
let har dock inte gjorts.

Att hembygdsföreningen i Torsåker inte hade nå-
gon drivande roll i arbetet med vare sig Styresholms-
projektet eller Styresholmsspelet kan också ha bety-
delse i sammanhanget. Det är därför intressant att ta 
del av hur en representant för föreningen – som trots 
allt bidrog på olika sätt – uppfattade verksamheten i 
samband med utvärderingen av det kulturhistoriska 
skyltprojektet i länet 2002. I en intervju menar per-
sonen att Styresholmsprojektet: 

��  Rydström 200� s. �42.
��  Rydström 200� s. �42.
��  Gullbro 1���.

har betytt oerhört mycket för orten och för att engagera 
människor i ett gemensamt arbete. Arbetet i projektet 
betydde mycket för medvetandet om kulturarvet, sär-
skilt i början. Det var ingen som lämnades oberörd. 
När det gäller de barn och ungdomar som var engage-
rade så tror informanten att intresset kanske vaknar 
igen, senare i livet. (---) Informanten menar att det 
stora intresse som fanns för medeltiden för ca tio år 
sedan i dag har flackat ut.68

Genom Styresholmsspelet blev inte minst många 
barn delaktiga i gestaltningen av den egna bygdens 
historia. Att detta också utnyttjades i skolarbetet 
framgår av de erfarenheter som förmedlas av en lä-
rare på en grundskola i Styrnäs/Torsåker i samband 
med den ovannämnda undersökningen 2002:

Tidigare var man väldigt aktiv från skolans sida. 
Barnen gjorde modeller av borgen och man tog upp 
frågorna mycket i undervisningen. Det var väldigt 
stor delaktighet och barnen från Torsåker var (och är) 
väldigt intresserade. På senare år har aktiviteten varit 
lägre. Senaste året har man deltagit i ett ITIS-projekt 
där man använt sig av hembygden som tema. Några 
elever har arbetat mot Styresholm och ”Häxberget”. 
De gjorde en tidsmaskin och besökte olika tidsåldrar, 
både medeltiden och början av 1�00-talet. Eleverna är 
mycket medvetna och intresserade. (---) Informanten 
menar sig inte ha sett några negativa tendenser, dvs 
att en hög uppskattning av hembygden skulle ha lett 
till ett nedvärderande av andra kulturer eller andra 
människor.6�

Den nedgång i intresset kring medeltiden som 
bägge intervjuerna från 2002 ger uttryck för bör ses i 
ljuset av att det då hade gått flera år sedan några ar-
keologiska undersökningar eller teateruppsättningar 
hade genomförts på platsen. 

Att medeltidsintresset i bygden emellertid inte 
bara varit knutet till Styresholm och Styresholmsspe-
let och att det även har engagerat människor utanför 
Hola/Prästmon framgår av den studiecirkelverk-
samhet som startades i slutet av 1��0-talet kring de 
medeltida kyrkorna i trakten. Initiativtagare var Gö-
ran Nordquist, kyrkvärd och kyrkorådets ordförande 
i Torsåker samt aktiv i hembygdsförening. Nordquist 
har i många år guidat i den medeltida kyrkan och 
dessutom själv medverkat i Styresholmsspelet. Stu-
diecirkeln ledde fram till ett medeltida ”kyrkospel” 
i Torsåkers kyrka som Nordquist skrivit manus till. 
Tonvikten i spelet På Eghil Maleres tid låg på senme-

��  Skyltar i kulturlandskapet – utvärdering 2002 (2003) s. 3�.
��  Skyltar i kulturlandskapet – utvärdering 2002 (2003) s. 40. 
ITiS = Delegationen för IT i skolan.
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deltiden då valven och kalkmålningarna i så många 
Ådalskyrkor tillkom. Studiecirklarna i bygden fort-
satte sedermera kring 1�00-talets häxprocesser som 
spelade en särskilt stor roll just i Torsåker där ett 
�0-tal personer dömdes till döden. Även detta ledde 
fram till ett skådespel som sattes upp vid spelplatsen 
på Medeltidscentret i början av 2000-talet.

Styresholmsprojektet och Styresholmsspelet sam-
manföll i tid med ett allmänt ökat intresse för med-
eltiden i samhället. Medeltidsveckan på Gotland, 
som i liten skala startade 1��4, är ett av många ut-
tryck för detta. Etnologen Lotten Gustafsson har i 
avhandlingen Den förtrollade zonen (2002) analyse-
rat just Medeltidsveckan och dess betydelse. Hon 
ser det stora medeltidsintresset som ett uttryck 
för nyromantik och i analysen har hon lagt särskild 
tonvikt på festivalens funktion som lek och ritual.�0 
Även om dessa inslag säkert varit viktiga också för 
Styresholmsspelets och Styresholmsföreningens 
deltagare, framträder här genom den direkta kopp-
lingen till Styresholmsprojektet och folkhögskolan 
på ett tydligare sätt folkbildningsperspektivet, det 
lokala identitetsskapandet och historieintresset som 
grundläggande aspekter. Detta är förövrigt aspekter 
som historikern Dick Harrison i en recension saknar i 
Gustafssons analys av Medeltidsveckan, som han me-
nar har missat både bredden i motiv för att besöka 
evenemanget och helhetsupplevelsens betydelse.�1

Även historikern Erika Sandström har i avhand-
lingen På den tiden, i dessa dagar (200�) studerat 
historiska föreställningar och historiebruk genom att 
analysera Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli 
Historieland i Östersund. Med hjälp av intervjuer 
med deltagarna konstaterar hon att den sociala sam-
varon är den främsta drivkraften för medverkan och 
att deltagarna är medvetna om att de återskapar en 
delvis idealiserad bild av medeltiden.�2 Den sociala 
gemenskapen är som vi sett också något som Gun-
nar Rydström lyfte upp i samband med Styresholms-
spelet som betydelsefull vid sidan av lokal historisk 
identitet och personlig utveckling.

Sammanfattningsvis menar jag att Styresholms-
spelet spelat en stor roll för intresset för medelti-
den och bygdens historia och vittnar om ett aktivt 
förhållande till kulturarvet. Spelet har fått en sär-
skild betydelse genom den nära kopplingen till Sty-
resholmsprojektets undersökningar och vice versa. 
Projektets tvärvetenskapliga undersökningar och 
breda delaktighet från intresserade ”amatörer” vid 
kurserna har kombinerats med Styresholmsspelets 

�0  L. Gustafsson 2002.
�1  Harrison 2004. Om Medeltidsveckan, se även M. Jonsson 
1���.
�2  Sandström 200�.

skapande och gestaltande verksamhet med stor upp-
slutning från människor i bygden. Styrkan har legat i 
kombinationen av verksamheter. Jan Stattin har som 
representant både för bygden och den vetenskapliga 
forskningen uttryckt det på följande sätt:

En mobilisering av lokala krafter gav till resultat, att 
utöver den arkeologiska delen, som var ursprungsidén, 
det snart nog blev sidogrenar, som fångade mångas 
intresse. Det är ett skolexempel på vad aktiviteter i en 
bygd kan betyda, innan uttunningen gått alltför långt. 
Och den bygger på individuella insatser, där platsen 
– till synes begränsad – ger ett tidsperspektiv över se-
kler. Någonstans inom oss börjar historien att vakna i 
vårt medvetande.73

andra medeltidsspel

Styresholmsspelet var dock långt ifrån de första 
iscensättningarna av den lokala norrländska medel-
tidshistorien. Ett tidigt exempel på historisk gestalt-
ning, om än inte i form av en teaterföreställning i 
egentlig mening, är den hembygdsfest som anordna-
des utanför den medeltida ödekyrkan på Alnön 1�2�. 
Arrangemanget syftade till att samla in pengar till 
kyrkans restaurering och planerades av Erik Salvén, 
Theodor Hellman och kyrkoherden Gustaf Mellberg. 
Därvid anordnades en historisk ”parad” utanför med-
eltidskyrkan där en lång rad historiska personer figu-
rerade. Evenemanget samlade ett stort antal perso-
ner och lade grunden till såväl kyrkans restaurering 
som grundandet av en hembygdsförening.�4

En fullt utvecklad teaterföreställning med med-
eltiden i centrum är dock pjäsen Fale Bures ring. 
Ångermanländskt festspel från 1�3� som skrivits av 
kyrkoherden Adolf Råde och uruppfördes samma 
år. Föreställningen gavs i flera omgångar under det 
kommande decenniet. Scenen var förlagd till platsen 
framför Ramsele gamla kyrka och handlingen utspe-
lar sig år 131�. Spelet tar fasta på ärkebiskopen Olof 
Björnssons historiskt kända visitationsresa och besök 
i Ramsele detta år och på de av Johannes Bureus re-
laterade traditionerna om norrlänningen Fale Bure. 
Rollerna knöt också an till personer som nämns i 
de kyrkbyggnadssägner som upptecknats i Ramsele 
av bland andra Johan Nordlander. Upphovsmannen 
Adolf Råde (1��1-1��0) var kyrkoherde i Ramsele 
1�20-1�3� innan han blev kyrkoherde i sin hemför-
samling Nordmaling i norra Ångermanland. I Nord-
maling blev Råde initiativtagare till och drivande i 
hembygdsföreningen som bildades 1�42 och i sam-
band med medeltidskyrkans restaurering publice-
rade han 1��1 en omfattande hembygdsbok.��

�3  J. Stattin 200�a s. 20, se även Spång 200� s. ���.
�4  ATA, Alnö sn. Se även Elmén Berg 1��� s. 131 f.
��  Råde 1�3�, jfr 1�4� s. 4, 1��1.
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En nutida uppföljare till Rådes pjäs tycks de ”Bu-
respel” vara som skrivits av Sundsvallsprofilen Sten 
Rigedahl. Uppenbarligen med Rådes Bureföreställ-
ningar som förebild – de travesterar Rådes pjäs ge-
nom undertiteln ”Medelpadska festspel” – har Rige-
dahl skrivit ett spel om Fale Bure den unge och ett om 
Herse Falesson Bure. De har ännu inte förverkligats, 
men Rigedahl tänker sig uppsättningen förlagd till 
en nyanlagd ”Bureplats” bakom Norra Berget i Sunds-
vall.��

Några år efter tillkomsten av Adolf Rådes med-
eltidsspel skapades det redan i samband med Sankt 
Olofshamn och intresset för Olofskulten nämnda 
musikaliska krönikespelet Gästabud på Jarlaborg. 
Det skrevs av civilingenjör Gösta Gleerup och mu-
sikdirektör John Hult i Sundsvall med utgångspunkt 
i traditionerna om Sankt Olof och om traktens forn-
minnen. Spelet uruppfördes i Sundsvall 1�44 och på 
Olofsdagen året därpå gavs föreställningen på Skan-
sen i Stockholm. För det musikaliska stod John Hult 
(1���-1���), som kom till Sundsvall som kyrkoorga-
nist 1�2� och verkade som kör- och orkesterledare 
samt kompositör.

Vid samma tid tillkom ännu ett medeltidsspel i 
Ångermanland, vilket skulle få stor uppmärksamhet. 
Det var Lennart Bernadottes dramatisering av säg-
nen om Kam i Nessom. Denna pjäs hade urpremiär 
inför ett par tusen åskådare vid hembygdsgården i 
Nätra sommaren 1�4� och sattes upp i en följd av 
år. Lennart Bernadotte hade tidigare under åren 
1�3�-1�44 regisserat de så kallade S:t Martinsspelen 
i Solna och hade således erfarenheter från liknande 
projekt med medeltiden i centrum. I en inledning till 
författaren Albert Vikstens artikel om detta ”folk-
skådespel i hembygdsrörelsens tjänst” som publice-
rades i hembygdsboken Ångermanland 1�4� skriver 
Ingeborg Hedberg som var ordförande och drivande 
kraft i Nätra hembygdsförening:

Att stå på ’scen’ och blicka upp mot den tusenhövdade 
skaran av åskådare, där alla kategorier mött upp, 
präster, idrottare, gamla gummor och gubbar, var en 
upplevelse.
Den gav ju allt, denna märkliga saga. Munkarnas 
kamp mot hedendomen, den väna kärlekssagan och 
den sportiga och friska räddningskampen av den unge 
nybyggaren.77

Storyn går liksom när det gäller Styresholms-
spelet tillbaka på en sägen som relateras i Abraham 

��  www.havsornen.com/falebure.
��  Hedbergs inledning i Viksten 1�4� s. 102. Lennart 
Bernadotte skrev senare även pjäsen Häxan som i många år 
spelats vid Skulebergets fot.

Hülphers Ångermanlandsbeskrivning från 1��0. 
Enligt denna tradition skall bonden Kam i byn Näs-
sjö i Nätra ha mördat kyrkoherden framför altaret 
en julmorgon på grund av en oförrätt. Bo Hellman 
har visat att berättelsen sannolikt är ”en spegling i 
ångermanländsk folktradition av en världshistoriskt 
betydelsefull och blodig händelse på 1100-talet i det 
fjärran England”, nämligen mordet på ärkebiskopen 
Tomas Becket i Canterbury 11�0.��

Styresholmsspelet av Gunnar Rydström bygger 
med andra ord vidare på en lång tradition av krönike-
spel om Ångermanlands och Medelpads medeltids-
historia. Någon undersökning av vilken roll dessa har 
haft för allmänhetens bild av den medeltida historien 
i regionen har dock inte gjorts.

pilgrimsvandringar och pilgrimsprojekt

Detsamma gäller den form av iscensättningar och 
användning av den norrländska historien som knyter 
an till det medeltida pilgrimsväsendet. Under de se-
naste decennierna har åtskilliga ”pilgrimsvandringar” 
och andra aktiviteter med anknytning till de medelti-
da pilgrimslederna genomförts i både Ångermanland 
och Medelpad. Ett tidigt exempel i denna genre är 
de studiecirklar som de hembygdsforskande makarna 
Ester och Otto Lundström i Grundsunda arrangera-
de kring de medeltida pilgrimsfärderna i Norrland 
redan i mitten av 1��0-talet. De genomförde också 
en pilgrimsvandring med utgångspunkt i ”härbärget” 
vid Kyrkesviken i norra Ångermanland, via Selånger 
i Medelpad och längs Ljungans dalgång till Nidaros i 
Norge. Färden dokumenterades och sammanställdes 
till en diabildsserie med etthundra bilder och tillhö-
rande föreläsningstext under rubriken ”En pilgrims-
vandring till Nidaros – sägner och sanning”. I början 
av 1��0-talet intresserade sig på liknande sätt bland 
andra hembygdsentusiasten Ivar Englund i Selånger 
för den lokala pilgrimshistorien.

Under 1��0- och 1��0-talen återuppväcktes pil-
grimstanken i olika delar av världen ur såväl andligt 
som historiskt och turistiskt perspektiv. I Sverige 
har många projekt genomförts för att studera, röja 
upp och skylta gamla pilgrimsleder och genomföra 
pilgrimsvandringar på olika håll i landet. Svenska 
kyrkan har haft en drivande roll i samverkan med 
hembygdsrörelsen, kommuner, museer, näringsli-
vet, skogsvårdsstyrelser med flera. Ett stort ideellt 
arbete har genomförts och kombinerats med olika 
arbetsmarknadsåtgärder. Andra utslag av pilgrims- 
och medeltidsintresset i Norrland är boken Helgonet 
i Nidaros – Olavskult och kristnande i Norden (1���) 
som innehåller föredrag från de mittnordiska histo-
rie- och arkivdagarna i Östersund 1���, samt gui-

��  B. Hellman 1��4.
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deboken Pilgrimstid. Upptäck medeltiden i Jämtland, 
Härjedalen, Ångermanland och Medelpad som gavs ut 
1��� på Jamtli förlag i Östersund.��

Riktigt omfattande blev verksamheten i slutet av 
1��0-talet. Sedan dess har Härnösands stift bedrivit 
ett pilgrimsprojekt med anknytning till de medelti-
da pilgrimslederna i regionen. Föreningarna Pilgrim 
i Medelpad och Pilgrim i Ångermanland är medlem-
mar i Föreningen Pilgrim i Sverige och representerad 
i Härnösands stifts Pilgrimsråd. I samverkan mellan 
länsmuseet, stiftet, pilgrimsföreningarna, hembygds-
föreningar, församlingar och kommuner har fem pil-
grimsledssträckor i Medelpad och Ångermanland 
iordningställts och skyltats. Föreningarna har även 
genomfört vandringar och andra arrangemang. När 
år 2000 utsågs till ett europeiskt pilgrimsår med 
aktiviteter i anknytning till olika delar av Europas 
viktigaste vallfartsorter startades projektet Pilgrim 
2000 som anordnade aktiviteter längs hela pilgrims-
leden mellan Selånger och Trondheim.

Föreningen Pilgrim i Sverige är en samarbetsorga-
nisation som syftar till att ”i den kristna traditionens 
anda lyfta fram pilgrimsmotiv/-tradition i Sverige”. 
Detta sker främst genom att utveckla arbetet med 
pilgrimsleder genom landet. En särskild mönster-
skyddad pilgrimssymbol har också tagits fram som 
efter godkännande från föreningen får användas för 
skyltning och publicering.

Av de nu undersökta medeltida centralplatserna 
har förstås Sankt Olofshamn i Selånger haft en sär-
skilt stor roll i samband med pilgrimsintresset och 
projektet Pilgrim 2000. Pilgrimsåret 2000 invigdes 
av Härnösands stift just vid kyrkoruinen i Selånger, 
varvid pilgrimsleden ”S:t Olof” och Sankt Olofshamn 
högtidligen ”återinvigdes” (fig. �0). Även länsmuseets 
särskilda informations- och skyltningsinsatser i om-
rådet var ett led i Pilgrimsprojektet.�0 Förutom Sankt 
Olofshamn har dock även Kvissle kapell spelat en roll 
i pilgrimsverksamheten. Till aktiviteterna på platsen 
under de senaste åren har bland annat hört särskilda 
”pilgrimsvandringar” från ruinen efter den medeltida 
sockenkyrkan vid Njurundabommen till Kvissle ka-
pellruinen där gudstjänster har hållits.

Pilgrimsverksamheten har i likhet med aktivite-
terna i samband med Styresholmsspelet och de tidi-
gare medeltidsspelen haft stor betydelse för kunska-
perna om och intresset för den medeltida historien 
i Norrland. Den breda samverkan som skett mellan 
olika parter i samhället med varierande drivkrafter 
är särskilt intressant i sammanhanget.

��  Rumar (red.) 1���; Olofsson, Hemmendorff & Grundberg 
1���.
�0  Pilgrimsmagasinet (2000).

18.4 LEvandE MEdELtid

Genom det stora intresset för medeltiden som visat 
sig i samband med forskningsprojekten och Styres-
holmsspelet väcktes snart tankarna på en mer per-
manent anläggning i området med fokus på medel-
tiden. En sådan kom också till stånd i anslutning till 
Hola folkhögskola och Styresholm.

styresholms medeltidscentrum

Medeltidscentret ”Styresholm. Medeltid vid Ånger-
manälven” invigdes av förre statsministern Thorbjörn 
Fälldin på midsommaraftonen 1��� och marknads-
fördes som ”Sveriges första permanenta anläggning 
för levande medeltid”. Syftet var att kombinera forsk-
ning, folkbildning och ”levandegörande” av historien 
med regional utveckling i form av besöksnäring. Fö-
rebilder fanns på nära håll vid järnåldersgården Gene 
fornby i Örnsköldsvik. Centret drevs under några år 
av Hola folkhögskola i samarbete med Länsmuseet 
Västernorrland med Mats Ohlsson som projektle-
dare och eldsjäl. Ekonomiskt stöd erhölls från EU:s 
strukturfonder, Stiftelsen framtidens kultur, Kram-
fors kommun, landstinget och länsstyrelsen i Väster-
norrland, samt genom arbetsmarknadsåtgärder.

Förutom en timrad palissadkuliss som användes 
för teaterföreställningarna och som ”äventyrsborg” 
för barnen, fanns här ”smedja och badstuga, bakplats 
och armborstskyttebana och många andra attraktio-
ner”, som det står i en broschyr (fig. �1). En entré-
byggnad med kontor, butik och gästabudshall uppför-
des där länsmuseet byggde en arkeologisk utställning 
med fynd från projektets undersökningar. En riktig 
attraktion blev rekonstruktionen av en medeltida 
kastmaskin (blida) som tog utgångspunkt i den av-
fyrningsmekanism som hittades vid utgrävningarna 
av ”Pukeborg”.

Figur �0. Inför invigningen av Pilgrimsleden S:t Olof i samband med 
det internationella pilgrimsåret 2000 utformades ett särskilt ”pilgrims-
pass” (här beskuret). Bild och form AnnaLena Sondell, Länsmuseet  
Västernorrland.
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Under ett par år in på 2000-talet höll medel-
tidscentret öppet för allmänheten under sommartid 
med guidade visningar av fornlämningsområdet och 
av Torsåkers medeltidskyrka, rodd- eller seglingstu-
rer med ”Styra”, avfyrning av blidan, smide, bakning, 
armborsts- och långbågsskjutning med mera. Medel-
tida kläder och skor samt rekvisita från teaterföre-
ställningen fick provas. Särskilt viktiga ur ekonomisk 
synvinkel blev de medeltida gästabud och aktivitets-

dagar som anordnades för grupper under alla delar 
av året. För skolklasser anordnades särskilda program 
som inriktades på pedagogik genom praktiskt delta-
gande.

En redovisning visar att Medeltidscentret under 
år 2000 anordnade ett sextiotal grupp- och skol– 
arrangemang, gästabud och liknande. Centret hade 
detta år närmare 2000 besökare. Avsikten var att an-
läggningen efter en treårig uppbyggnadsverksamhet 
i huvudsak skulle vara självfinansierad. Så blev dock 
inte fallet, vilket inneburit att verksamheten efter 
några års verksamhet varit vilande. Anläggningen 
hyrs dock ut i samband med tillfälliga evenemang 
och spelplatsen har utnyttjats även för arrangemang 
som inte kan knytas direkt till medeltiden. Den tyd-
ligare profilering av folkhögskolans kursverksamhet 
mot natur- och kulturarvsfrågor och med bas i Sty-
resholmsprojektets och Medeltidscentrets verksam-
het som diskuterades 2001 kom aldrig till stånd.

andra forntidsanläggningar i länet

När Medeltidscentret startade sin verksamhet fanns 
i Västernorrlands län sedan tidigare två andra forn-

tidsanläggningar med olika profil, dels Stiftelsen 
Gene fornby i Örnsköldsvik med fokus på äldre järn-
ålder,�1 dels Stiftelsen Nämforsen i Näsåker med dess 
inriktning mot stenåldern. Tillsammans formade de 
tre anläggningarna ett samarbete inom ramen för 
”Tidernas resa” med gemensam marknadsföring. De 
ingick alla tre i Nätverket Sveriges Levande forntid 
som bildades 1��� för att skapa samverkan och er-
farenhetsutbyte mellan fornbyar och museer med 
levande forntidsaktiviteter i Sverige. 

Planerna på att rekonstruera ett eller flera järn-
åldershus med utgångspunkt i utgrävningarna i 
Gene i norra Ångermanland diskuterades vid ett 
seminarium på Hampnäs folkhögskola redan 1��1. 
1��� inleddes också en pedagogisk verksamhet på 
somrarna i närheten av utgrävningsplatsen under 
namnet ”Pionjärbyn”. Först efter många års planering 
och förstudier inleddes dock verksamheten vid Gene 
fornby 1��1. Då påbörjades bygget av järnåldershus 
på platsen och verksamheten var inriktad mot såväl 
forskning som förmedling och turism. Arkeologen 
Lena Edblom som varit viktig för fornbyns utveck-
ling beskriver i sin avhandling Långhus i Gene (2004) 
verksamheten som en kombination av rekonstruk-
tion, levandegörande och experiment.�2 I mitten av 
1��0-talet bildades forntidsföreningen Angur i Örn-
sköldsvik, som bland annat medverkade i den experi-
mentella verksamheten vid Gene fornby.

Även i anslutning till Kvissle kapell och Nolby i 
Medelpad fanns vid mitten av 1��0-talet idéer på 
att utveckla ett ”friluftsmuseum” med utgångspunkt 
i Arkeologstigen. Ett förslag kallat ”Projekt Viking” 
med inriktning mot turism, skolverksamhet och guid-
ning togs fram vid Ålsta folkhögskola. Uppbyggnaden 
skulle bedrivas som ett arbetsmarknadsprojekt för 
byggarbetare och guideutbildning, men bedömdes 
efter driftsstarten kunna skapa sju självfinansierade 
helårsarbeten. Projektet skulle bedrivas som stiftelse 
eller kooperativ. I förslaget ingick – med Gene fornby 
som förebild – bygge av två långhus från järnålder/
vikingatid, varav ett ”levande museum” och ett med 
turistinformation, servering och utställningar. Till 
insatserna hörde även skyltning, friluftsteater, samt 
byggande av ett tak över kapellruinen. Förslaget syf-
tade till att förena vetenskap, pedagogik, turism och 
sysselsättning, men de ambitiösa planerna kom aldrig 
längre än till idéstadiet.

forntidsanläggningar som fenomen

Arkeologen Bodil Petersson har i sin avhandling Fö-
reställningar om det förflutna. Arkeologi och rekon-
struktion (2003) studerat denna typ av anläggningar 

�1  Edblom 2004.
�2  Baudou 1��2b s. 20; Edblom 2004 s. 3, �.

Figur �1. Styresholms medeltidscentrum ”Medeltid vid 
Ångermanälven” erbjöd en lång rad aktiviteter för såväl 
skolklasser och företag som enskilda besökare.
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i Norden ur perspektiven politik, kunskap och även-
tyr. Företeelsen har en flera hundra år lång historia, 
men fick ett uppsving med början under 1��0-talet. 
Petersson ser påfallande likheter mellan gestaltning-
en av allmogekulturen genom friluftsmuseer vid se-
kelskiftet 1�00 och intresset för rekonstruktioner av 
forntid och medeltid vid sekelskiftet 2000. Som or-
saker till intresset ser hon paralleller mellan den rot-
löshet som skapades av industrialiseringen vid förra 
sekelskiftet och följderna av vår egen tids globali-
sering. Medan återuppförande av byggnader var ett 
viktigt mål i det förra fallet består dock dagens verk-
samhet av en form av nyskapande arbete. En viktig 
vinst med rekonstruktioner är, menar Petersson, att 
det ”ger utrymme för allmänhetens delaktighet, en 
delaktighet som inte ryms inom ramen för traditio-
nell museiverksamhet eller akademisk forskning”.�3 

I Sverige har verksamheten vid forntidsanläggning-
arna haft särskilt fokus mot ”levandegörande”. Det är 
också denna inriktning som kan karakterisera ambi-
tionen med Styresholms medeltidscentrum, även om 
syftet i ett tidigt skede var att kombinera detta med 
utbildning, forskningsverksamhet och turism. 

Det finns förstås flera orsaker – i synnerhet eko-
nomiska – till att verksamheten vid medeltidscentret 
i Hola inte utvecklades i den tänkta omfattningen. 
De ekonomiska svårigheterna delar anläggningen 
med de flesta andra liknande platser. En avgörande 
aspekt för medeltidscentret är dock sannolikt att 
den forsknings- och utbildningsverksamhet som 
med Styresholmsprojektet som bas avsågs knytas till 
medeltidscentret aldrig realiserades och att engage-
manget kring Styresholmsspelet svalnade. Styrkan i 
de ursprungliga planerna låg just i kombinationen 
av verksamheter samt de organisatoriska möjligheter 
och geografiska förutsättningar som sammanstrålade 
just vid Hola folkhögskola och dess historierika miljö. 
Steget mot en tydligare profilering av folkhögskolans 
kursverksamhet mot natur- och kulturarvsfrågor 
togs dock aldrig fullt ut.

18.5 förEninGar och 
saMMansLutninGar

Hembygdsföreningarna och dess eldsjälar i socknar-
na där de medeltida centralplatserna ligger har utan 
tvekan spelat en roll för att platserna uppmärksam-
mats och intresset kring dem hållits vid liv. De fort-
sätter att göra så. Njurunda hembygdsförening har 
exempelvis varit betydelsefull för Kvissle kapell och 
varje år anordnar föreningen ”arkeologivandringar” i 
området med kapellruinen som utgångspunkt. Vid 
Kvissle kapell, Kyrkesviken och andra kyrkliga plat-

�3  B. Petersson 2003, 200� s. 2�� f.

ser har förstås även respektive församling – ofta med 
någon historieintresserad präst i spetsen – uppmärk-
sammat platsens betydelse för bygdens historia och 
exempelvis anordnat friluftsgudstjänster i anslut-
ning till dem. 

Som vi tidigare sett så har de medeltida miljöerna 
dessutom spelat en roll i samband med tillkomsten 
av flera hembygdsföreningar. Ett tidigt exempel på 
lokalt engagemang som enbart syftade till att rädda 
det medeltida kulturarvet uppstod i Ytterlännäs för-
samling på 1��0-talet för att bevara den rivningsho-
tade medeltidskyrkan. Detta kan jämföras med de 
bevarande- och byggnadsvårdsföreningar som under 
1��0-och 1��0-talen bildades även i Norrland som en 
reaktion mot de omfattande rivningarna i städerna.

Under de senaste decennierna har även andra ty-
per av föreningar och sammanslutningar spelat en 
roll för kunskapen om den medeltida historien och 
de medeltida platserna. Föreningen Styresholms-
spelet är en sådan förening. Tidsmässigt sammanföll 
dess tillkomst med att medeltidsintresset i allmän-
het fått ett uppsving i samhället. Lars-Göran Spång 
konstaterar således i en kommentar till Styresholms-
projektet att detta ”fortgick under en tid när medel-
tiden fick formen av en folkrörelse med alla möjliga 
ingångar, från rollspel, teater, medeltidsveckor och 
dataspel till fantasylitteratur”.�4

Medeltidsföreningar i Medelpad och ånger-
manland

Föreningen Styresholmsspelet är dock inte den enda 
föreningen med inriktning mot medeltid i Ånger-
manland och Medelpad. Flera har tillkommit bara 
under de senaste åren. I Medelpad bildades såle-
des ”Njurunda medeltidsförening” 2004 med syftet 
att ”levandegöra Njurunda sockens, Medelpads och 
Norrlands medeltida historia”. I föreningens stadgar 
från 200� beskrivs verksamheten på följande sätt:

Genom studiecirklar, medeltidsdagar och andra eve-
nemang vill föreningen sprida kunskap om vår socken 
och vårt landskaps medeltida historia till allmänhe-
ten. Genom att samla kunskap om och praktiskt utöva 
medeltida hantverk, klädsömnad, matlagning, musik 
och dans m.m. vill föreningen vara en kunskapsbank 
för framtiden.

I Sundsvalls Dagblad motiverade initiativtagaren 
Ulrika Hådén föreningen som följer i samband med 
bildandet: ”Vi har ovanligt många spår av medelti-
den här i Njurunda. Vi vill lyfta fram forskningen 
och skapa större medvetenhet om bygdens historia.” 

�4  Spång 200� s. �4�.
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Kvissle kapell och kyrkoruinen vid Njurundabommen 
spelar en viktig roll i sammanhanget. Under 200� ar-
rangerades förutom kurser och studiecirklar i olika 
medeltida hantverkstekniker även föreläsningar, 
medeltidsdagar samt en ”pilgrimsvandring” mellan 
kyrkoruinerna i socknen med friluftsgudstjänst vid 
Kvissle kapell. Samma år anordnades också semina-
riet ”Vad är det som är så märkvärdigt med Nolby” 
med föreläsningar och guidad vandring i Nolbyområ-
det med musik- och berättarinslag samt uppvisningar 
i bågskytte, kämpalek och dans. Seminariet genom-
fördes i samverkan med flera andra föreningar och 
organisationer. Föreningen har bland annat samver-
kat med Njurunda församling, Njurunda hembygds-
förening, Sundsvalls kommun, projektet Våga Växa 
Västernorrland, Studieförbundet Sensus med flera.��

En förebild för medeltidsföreningen i Njurunda 
var ”Medeltidsgruppen/Intresseföreningen Stråtjära 
Framtid” i Hälsingland. Denna grupp har sedan 1��� 
varje år arrangerat Skogs medeltidsdag vid Skogs 
kyrka, som under senare år lockat ett par tusen besö-
kare. Viktiga roller i dessa medeltidsdagar intar dels 
den medeltida bonaden från Skog som upptäcktes av 
Erik Salvén 1�12, dels den medeltida kyrkoruinen på 
Kyrkudden vid Bergviken. Denna kyrka invigdes till 
Sankt Olofs ära 1324 och undersöktes och konserve-
rades under Erik Salvéns ledning 1�2�. Medeltidsda-
gen innefattar såväl medeltidsinspirerad mässa som 
marknad med medeltida hantverk, mat, musik och 
olika evenemang.��

Även i Ångermanland bildades en medeltidsfören-
ing 2004: ”Ideella Föreningen Medeltid i Sollefteå”. 
Denna förening har till uppgift ”att öka kunskapen 
om medeltiden samt att inspirera till och genom-
föra aktiviteter” och har anordnat sykurser, work-
shops och föreläsningar. Föreningen kom till efter en 
medeltidsdag som arrangerades i Stadsparken i Sol-
lefteå. Dessa marknader har sedan dess blivit årliga 
evenemang som utökats till tre medeltidsdagar med 
alltifrån tornerspel, marknader och riddarskola till 
gästabud, teater, shower och medeltida musikarran–
gemang. Till föreningens övriga aktiviteter har även 
hört gästabud med medeltida dans.��

En annan typ av medeltidsförening är föreningen 
Gyllengran i Medelpad som bildades 1��� efter någ-
ra medelpadingars besök på Medeltidsveckan i Visby. 
Gyllengran, vars namn syftar på Medelpads land-
skapsblomma granen, är därmed en av de äldsta för-
eningarna i Sverige som ingår i Sällskapet för Kreativ 
Anakronism (SKA). SKA är den svenska avdelningen 
av den internationella sammanslutningen SCA som 

��  www.njurundamedeltidsforening.se. 
��  www.skogsmedeltidsdag.se. 
��  www.medeltidisolleftea.se. 

bildades i USA 1���. Föreningen Gyllengran har 
en lång rad aktiviteter med föreläsningar och träf-
far som rör medeltida hantverk, fäktning, kämpalek, 
bågskytte, dans och musik med mera.��

I Sundsvall bildades i början av 2000-talet också 
vikingaföreningen Gnejrons Hird Levande Historia. 
Liksom i många andra medeltids- och vikingatids-
föreningar har medlemmarna i föreningen antagit 
fornnordiska tilltalsnamn. Sommaren 200� arran– 
gerade föreningen en ”Vikingamarknad” i Sundsvall. 
I ett pressmeddelande skrev föreningen: ”Då kom-
mer handelsmän, hantverkare, artister och kämpar 
att samlas på Norra berget för en tidsenlig marknad. 
Där kan man köpa saker, se hantverkare arbeta, prova 
olika saker själv, se kämpalekar och artister.” Ett sär-
skilt program med föreläsningar och andra aktivite-
ter anordnades i samband med marknaden som ge-
nomfördes i samverkan med ett flertal intressenter. 
Sankt Olofshamn i Selånger och pilgrimsleden lyftes 
särskilt fram i den historiska bakgrunden. Ett sam-
arbete har också inletts med en historisk förening i 
Litauen med skickliga hantverkare.��

Viss koppling till medeltidsintresset i regionen 
har också lajvrörelsen. Till Sveriges roll- och kon-
fliktspelsförbund (Sverok) hör Medelpadsföreningen 
Midälvariket i Timrå. I Ångermanland bildades i 
Kramfors 2004 dess systerförening Ångermanälvor-
na.�0

Engagemanget kring medeltiden tar sig med andra 
ord hela tiden nya uttryck och nya former. Regionens 
medeltidsföreningar samverkar också på olika sätt 
med varandra och med andra organisationer kring 
olika forntids- och medeltidsarrangemang.

njurunda E4-förening och striden om Kvissle-
nolby

En speciell ställning bland de sammanslutningar som 
har en koppling till de medeltida centralplatserna 
intar ”Njurunda E4-förening”. Denna lokala aktions-
grupp strider för att den sedan länge planerade ny-
dragningen av E4:an inte skall dras igenom det för 
den lokala historien och rekreation så viktiga Kvissle-
Nolbyområdet. Området är utpekat som riksintresse 
för kulturmiljövården och ett starkt lokalt engage-
manget med omfattande protester och namninsam-
lingar för att hindra exploatering utlöstes i början 
av 2000-talet när Vägverket förordade ett alterna-
tiv genom riksintresset. I debattinlägg och skrivelser 
har föreningen – i likhet med många andra – agerat 
kraftigt i frågan som ännu inte är avgjord. Medelti-
den och Kvissle kapell är ett viktigt inslag i miljön, 

��  www.gyllengran.se. 
��  www.gnejron.se. 
�0  www.anger.sverok.net, www.midalv.sverok.net. 
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men striden står framför allt om helhetsmiljön, det 
väl sammanhållna landskapet som vittnar om mycket 
lång bebyggelsekontinuitet i området. Kulturmiljöns 
funktion som rekreations- och aktivitetsområde för 
allmänheten, skolan och föreningar har särskilt lyfts 
fram, liksom dess betydelse ur ett folkhälsoperspek-
tiv.�1

Njurunda E4-förening bygger vidare på en lång 
tradition i kampen för områdets unika kulturmiljö. 
Här har många strider stått mellan de kulturhistoris-
ka värdena och annan verksamhet. De går tillbaka till 
Emil Löfgréns kamp för kyrkoruinerna i socknen på 
1�10- och 20-talen, och Arvid Enqvists utgrävning av 
en av de stora gravhögarna vid Tingstagärdesbacken 
1�1� i samband med det nya landsvägsbygget. En in-
tensiv diskussion fördes också om den återstående 
storhögen på den sistnämnda platsen under 1�30-ta-
let. Under 1��0-talet fördes en kamp emot rivandet 
av den gamla prästgården och senare har konflikter 
funnits mellan de kulturhistoriska värdena och an-
läggandet av en motocrossbana och en travbana i om-
rådet.

Arkeologen Lars-Göran Spång vid Länsmuseet 
Västernorrland har behandlat området, dess kul-
turhistoriska värden och hotet mot dessa i skriften 
Nolby. Tankar om ett riksintresse (2003). I denna finns 
en intervju med lantbrukaren Karl-Åke Karlsson som 
driver det enda jordbruket i området. Han tillhör de 
mest aktiva i föreningen och är dess vice ordförande. 
Han känner ett ansvar för den bygd där han är född 
och uppvuxen och är mycket intresserad av områdets 
historia. ”Därför har jag engagerat mig: För bygdens 
skull. Jag sköter den för det gensvar jag får av alla 
som använder området som rekreation”, säger Karls-
son. ”Vad har vi för rätt att förstöra en bygd som våra 
förfäder skapat?”, frågar han sig. Lars-Göran Spång 
menar att den intensiva debatten i samband med väg-
planerna har påverkat förhållandet till hembygden. 
”Kulturarvets arvtagare, som Karl-Åke, får än star-
kare rötter”, skriver Spång.�2 Intresset för att delta i 
hembygdsföreningens arkeologivandringar och i akti-
viteter som anordnas av Njurunda medeltidsförening 
tycks också ha ökat i samband med diskussionerna 
om E4:an och bygdens framtid.

18.6 aLtErnativa BiLdEr av historiEn

Uppfattningar om den medeltida historien i regionen 
och dess betydelse formas alltså på olika sätt genom 
forskning och kursverksamhet, skyltning, teater och 
medeltidsföreningar och diskussioner i samband med 
förändringar i samhället. Även om föreställningarna 
om medeltiden självfallet varierar avsevärt beroende 

�1  Mattsson 2002.
�2  Spång 2003 s. 3� ff.

på syfte och bakgrund, kan vid sidan om de domine-
rande bilderna även en mer ”oppositionell” uppfatt-
ning identifieras. Till denna hör de som på ett kraft-
fullt sätt motsatt sig den akademiska forskningens 
och majoritetens bild av den egna bygdens historia.  
Åsikterna har förts fram såväl i insändare i lokaltid-
ningar och i diskussioner i samband med seminarier 
och föreläsningar som på hemsidor på internet.

En sådan kamp har länge förts av den så kallade 
”Styrnässkolan” som inte accepterat att den i de med-
eltida källorna och traditionerna omnämnda bor-
gen Styresholm är identisk med den nu undersökta 
borgen på Torsåkerssidan av Ångermanälven. Dessa 
lokalforskare har ihärdigt hållit fast vid den gamla 
tolkningen att Styresholm legat på ”deras” sida. Där 
låg nämligen fram till 1��0 Styrnäs tornförsedda 
medeltida stenkyrka – en ”försvarskyrka” med äldre 
terminologi – som tidigt tolkades som den riktiga 
borgen Styresholm. Till platsen knyts också berättel-
ser om underjordiska gångar.

En annan aspekt av ”motståndet” mot forskarnas 
tolkningar är den bitterhet man känner över en rad 
oförrätter som skett i samband med skövling av byg-
dens fornlämningar eller i samband med att unika 
fynd lagts beslag på av museer utanför bygden. Detta 
är särskilt tydligt i just Styrnäs. Till detta kommer 
rivningen av den märkliga kyrkan vid mitten av 1�00-
talet, som man menar drevs igenom av externa kraf-
ter utan tillräcklig hänsyn till det historiska arvet. 
Inte sällan har ”antikvarier” och myndigheter uppfat-
tats som föraktfulla mot bygdens historieskrivning 
och den muntliga traditionen. Dessa och andra in-
tressanta perspektiv kring förhållandet mellan den 
akademiska och ”folkliga” synen på historien har på 
senare tid skildrats av hembygdsvårdaren Gunnar 
Melin i Styrnäs och av arkeologen Margareta Bergvall 
på Länsmuseet i Härnösand.�3

Andra exempel på alternativa tolkningar har förts 
fram i samband med undersökningarna av Bjärtrå 
fäste och Kungsgården i Bjärtrå. ”Traditionerna” om 
jätten Geiröder har åter väckts till liv i det historiska 
medvetandet och en del lokalhistoriska forskare vill 
med detta som stöd – utan att känna till berättelser-
nas bakgrund – förlägga kungsgården till andra plat-
ser i socknen. Ytterligare en annan typ av alternativa 
tolkningar som aktualiserats i samband med de nya 
undersökningarna rör Kvissle kapell, som av några 
personer har studerats ur astrologiskt perspektiv.

En intressant roll i sammanhanget spelar den 
ovannämnde Sten Rigedahl som skrivit ”Burespelen”. 
I stark opposition mot historiker och skolade släkt-
forskare har Rigedahl grundat ”Bureakademin” eller 
”Fale Bure Föreningen” som enligt dess hemsida har 

�3  Melin 1��2, 1���; Bergvall 2003.
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till syfte ”att åter ge Fale Bure ätten dess plats i Sveri-
ges historia, att söka stärka kunskapen om Norrlands 
medeltida historia, att ta initiativet till drivandet av 
Fale Bure Spelen”.�4

Utgångspunkten är den släkttavla över den egna 
släkten som Johannes Bureus sammanställde i början 
av 1�00-talet. Denna släktutredning är ovanlig för 
sin tid och värdefull inte minst genom de detaljerade 
upplysningarna om en norrländsk ”allmogesläkt” från 
1�00-talet som lämnats av Bureus släktingar. Där– 
emot är uppgifterna om de medeltida och till och 
med vikingatida anorna ofta fantastiska och obe-
styrkta. Att flera av personerna som omnämns verk-
ligen har existerat framgår visserligen av samtida 
källor, men de genealogiska slutsatserna som Bureus 
drar bygger ofta på konstruktioner och gissningar. 
Detta gäller exempelvis den vikingatida så kallade 
Burestenen i Nolby, några hundra meter från Kviss-
le kapell, som omnämner personnamnen Bure och 
Fartäng. Ur medeltida synpunkt och för Ångerman-
lands och Medelpads vidkommande är i synnerhet de 
under 1300-talet skriftligt belagda personerna med 
anknytning till just namnet Fartäng av intresse. Med 
dessa förknippas också den medeltida gravhäll (den 
enda i Medelpad) som finns i Sköns kyrka. De tidiga 
släktleden i Bureus släkttavla avfärdades dock som 
ohistoriska redan 1��0 av Leonard Bygdén, men upp-
gifterna har fortsatt att fascinerande och debatten 
har tidvis varit livlig och upprörd, inte minst på Sve-
riges släktforskarförbunds hemsida Rötter.�� 

Upphovsmannen till ”Burespelen” är adjunkten 
Sten Rigedahl (f. 1�2�), som under lång tid verkat 
som lärare, kommunpolitiker och föreningsman i 
Västernorrland. Rigedahl vill återupprätta de avfär-
dade traditionsuppgifterna och menar att fler bör 
känna stolthet över sina anor. ”Historien om Bure-
ättens bedrifter kan aldrig dö”, skriver Rigedahl på 
”Bureakademins” hemsida, och menar att ”Inga his-
toriens dödgrävare klarar att dölja sanningen förbor-
gad i folkminnet”. Men Rigedahl drar även paralleller 
med Arnturismen i Västergötland och menar att Bir-
sta i Skön genom kommunala och privata satsningar 
kring Buretraditionen skulle kunna locka en stor tu-
ristström.��

De alternativa tolkningarna stödjer sig alltså ofta 
på traditioner och äldre forskares slutsatser. Säkerli-
gen var det i bästa syfte som Riksantikvarieämbetets 
tjänstemän på 1��0-talet i ett brevsvar från en in-
tresserad Bjärtråbo angående Bjärtrå fäste påtalade 
att det ”måste kraftigt understrykas, att den av Ed-
holm upptecknade traditionen har ett mycket ringa 

�4  www.havsornen.com/falebure. 
��  L. Bygdén 1��0; Sikeborg 1���; www.genealogi.se. 
��  www.havsornen.com/falebure.

historiskt värde”. Detta är naturligtvis riktigt i ett 
avseende, men bortser helt från både det idéhistoris-
ka och det kulturella värdet. De historiska myterna 
och alternativa tolkningarna kan kanske betraktas 
som ”oppositionella” uttryck, som är lika nödvändiga 
för det historiska medvetandet – den lokala kultu-
rella identiteten – som de vetenskapliga utgrävnings-
resultaten.

Lars-Göran Spång tangerar detta när han i sin 
kommentar till Styresholmsprojektet konstaterar att 
konsensus inte uppnåddes mellan de olika ämnesfö-
reträdarna i den specifika frågan om var kungsgår-
den Kutuby låg under medeltiden. Spång betraktar 
detta som en styrka som gynnar den lokalhistoriska 
forskningen, den ”lilla historien”. ”Kanske den ’lilla 
historien’ har redskapen”, skriver Spång, ”som behövs 
för en alternativ historieskrivning, en historia som 
bättre tar fasta på det osynliga och oskrivna…”��

19. kulturArv och rEgionAl 
utvEckling

Aktiviteterna och intresset kring medeltiden och de 
olika kulturmiljöerna i Ångermanland och Medel-
pad visar att kulturarvet är betydelsefullt för många 
människor i samhället. Hur detta kan relateras till 
det offentliga regionala kulturmiljö- och utveck-
lingsarbetet i länet skall behandlas i detta kapitel. 
Undersökningen är här inriktad mot vilka officiella 
ställningstaganden som har gjorts i länet kring kul-
turmiljöarbetets mål och utvecklingsmöjligheter. 
Här knyter jag med andra ord samman den generella 
utvecklingen inom den offentliga kulturarvsförvalt-
ningen som belystes i kapitel 1�, med undersökningen 
i kapitel 1� av hur de medeltida kulturmiljöerna och 
medeltidsintresset kommit till uttryck i Ångerman-
land och Medelpad.

19.1 visionEr och stratEGisK saMvErKan

Hur har då kulturmiljön och kulturarvet i allmän-
het betraktats ur ett officiellt länsperspektiv under 
det senaste decenniet? En uppfattning om detta får 
vi genom länets gemensamma utvecklingsprogram 
Framtid i Västernorrland. Mål och strategier 1��5-1��� 
från 1���. I detta lyfte Länsstyrelsen i Västernorr-
land i samarbete med landstinget, de sju kommuner-
na samt andra länsorgan och organisationer fram ett 
antal faktorer som bedömdes som särskilt viktiga för 
den regionala utvecklingen. I dokumentet återfinns 
under rubriken ”Det goda vardagslivets län” följande 
punkt:��

��  Spång 200� s. ��� f.
��  Framtid i Västernorrland (1���) s. 1�.
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Utveckling av ett kulturmiljöprogram som underlag 
för prioriterade satsningar och för att stärka länets 
kulturella profil. Självkänsla och identitet bland män-
niskor stärks om det kulturhistoriska arvet och kun-
skap om de funktionella sambanden i bygden och det 
regionala näringslivet lyfts fram. Skolans roll i det 
här sammanhanget bör också stärkas med inriktning 
på arbetssätt med mer lokal och regional anknytning.

Vad det här är fråga om är således inte den typ 
av kulturmiljöprogram som pekar ut bevarandevärda 
fysiska områden. Det fokus mot den fysiska rikspla-
neringen som tidigare arbeten med kulturmiljöpro-
gram hade haft bedömdes inte kunna ge den väg-
ledning för prioriteringar och tvärsektoriella samar-
beten som ansågs krävas för att kulturmiljön skulle 
betraktas som betydelsefull för det regionala utveck-
lingsarbetet. Vad som behövdes var visioner och mål 
som visade på kulturmiljöns och kulturarvets värde 
för människor i dag och hur detta kunde bidra till 
såväl de kulturpolitiska målen som till andra sam-
hällspolitiska mål. I detta avseende var det planerade 
programarbetet det första i sitt slag i landet. 

Eftersom programmet har haft betydelse för hur 
det offentliga kulturmiljöarbetet i länet förhållit sig 
till det engagemang och de miljöer kring medeltiden 
som redovisats i föregående kapitel är det nödvän-
digt med en kort redogörelse för dess innehåll.

”utsikt mot framtiden”

Arbetet med kulturmiljöprogrammet i Västernorr-
land påbörjades av länsstyrelsen och länsmuseet 
1���.�� Avstamp togs såväl i de nationella målen för 
kulturpolitiken och kulturmiljöarbetet som i lands-
tingets kulturpolitiska program och i det övergripan-
de regionala utvecklingsprogrammet. Med utgångs-
punkt i kulturmiljövärdenas betydelse för en god 
livsmiljö och för regional utveckling i bred mening 
syftade arbetet till att skapa underlag för planering 
och prioritering av de offentliga insatserna, att tyd-
liggöra rollfördelningen och utveckla samarbetsfor-
merna kring kulturmiljöarbetet i länet. Genom att 
utgå ifrån kulturarvets betydelse för människor i dag 
ställdes berättelsen och historien i centrum. Härige-
nom skulle kulturmiljöns mångkulturella och identi-
tetsskapande dimensioner lyftas fram och betonas. 
På samma sätt uppmärksammades de demokratiska 
värderingarnas och jämställdhetsperspektivets be-
tydelse för arbetet. Kulturmiljövärdena betraktades 
som en resurs för kunskap, upplevelser och livskvali-
tet som genom ett offensivt förhållningssätt kunde 
bidra till utvecklingen i regionen.

��  Förf. har medverkat i arbetet med detta program och dess 
uppföljare.

Kulturmiljöprogrammet fick namnet Utsikt mot 
framtiden och betraktades som ett strategidokument. 
En första version för perioden fram till 2001 antogs 
av länsstyrelsens respektive länsmuseets styrelser 
1���.100 Programmet utvärderades och reviderades 
sedermera inom ramen för länets arbete med Agen-
da kulturarv och en ny version för åren 2003-200� 
antogs 2003 med titeln Utsikt mot framtiden – nya 
perspektiv (fig. �3).101 Programmet knöt denna gång 
tydligt an till den länsövergripande utvecklingsstra-
tegin Vision 2005 med perspektiv mot 2010 (2001) och 
till de nationella miljömålen. För närvarande (200�) 
pågår – efter ytterligare utvärderingar – en tredje 
revidering av kulturmiljöprogrammet i anslutning 
till länets nya strategidokument Vision Västernorr-
land 2010. Strategier för en hållbar regional utveckling 
(200�). 

Programmet innehåller förutom en vision och fyra 
övergripande mål för kulturmiljöarbetet även priori-
terade områden som utgår ifrån länets kulturmiljö-
profil, samt ett antal utvecklingsområden. I den nu 
gällande versionen av Utsikt mot framtiden samman-
fattas visionen och utgångspunkterna för kulturarvs-
arbetet i länet på följande sätt:102 

Vår vision innebär att alla som bor och verkar i Väs-
ternorrland har kunskap om och tillgång till vår his-
toria, och att vi engagerar oss i och känner ansvar och 
respekt för allas kulturarv. Kulturmiljöarbetet ska ta 
utgångspunkt i ett humanistiskt perspektiv där män-
niskorna och mänskliga värderingar sätts i centrum.

De fyra övergripande mål för kulturmiljöarbetet 
i länet som har formulerats för att uppfylla visionen 
är följande:

Mål 1. Attitydpåverkan: Vi ska stärka männis-
kors historiska och kulturella medvetenhet och 
bidra till ökad tolerans och integration i dagens 
och framtidens samhälle!
Mål 2. Tillgängliggörande: Vi ska göra kultur-
arvet tillgängligt för alla och främja olika berät-
telser och tolkningar av vår historia!
Mål 3. Resursanvändning: Vi ska verka för att 
kulturarvet ses som en resurs för länets utveck-
ling!
Mål 4. Ansvarstagande: Vi ska arbeta för att alla 
samhällssektorer och medborgare tar ansvar för 
kulturarvet!

100  Utsikt mot framtiden (1���).
101  Utsikt mot framtiden – nya perspektiv (2003).
102  Utsikt mot framtiden – nya perspektiv (2003), s. 4.
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Av målens offensiva formulering framgår att det 
offentliga kulturarvsarbetet betraktas som viktigt 
för samhällsaktuella frågor som integration, demo-
krati och regional utveckling. De fyra prioriterade 
områden som länet med utgångspunkt i regionens 
kulturmiljöprofil har valt att fokusera mot och som 
man anser sig ha ”ett särskilt ansvar för att samla och 
sprida kunskap om, analysera, bevara och levandegö-
ra” är ”Den mångkulturella mötesplatsen”, ”De mari-
tima kulturmiljöerna”, ”Älvdalarnas kulturlandskap” 
samt ”Industrisamhällets kulturarv”. För att bidra till 
den regionala utvecklingen har dessutom konkreta 
mål formulerats för fem samhällsområden med sär-
skilt viktiga utvecklingsmöjligheter för kulturarvs-

arbetet; Näringsliv, Livskvalitet, Livsmiljö, Livslångt 
lärande samt Internationell samverkan.103

Genomgående framträder det samhälls- och sam-
tidsanknutna perspektivet som tar utgångpunkt i 
människors relation till historia och kulturarv i dag. 
Ett exempel på detta är att man i den första pro-
gramversionen inom området ”Den mångkulturella 
mötesplatsen” knyter samman den kulturella mång-
fald som kan iakttas genom förhistorien och historien 
i området med den så kallade ”Fem-i-tolvrörelsen”, 
vars kulturöverbryggande möten startade i Härnö-
sand 1���. 

En viktig förutsättning för arbetet med kulturmil-
jöprogrammen i Västernorrlands län blev samverkans-
organisationen ”Regional sammanhållen kulturpla-
nering”, senare kallat ”Kulturforum Västernorrland”, 
som formades i slutet av 1��0-talet. I detta nätverk 
ingick landstinget, kommunförbundet, samtliga sju 
kommuner samt länsstyrelsen och verkade såväl på 
politiker- som tjänstemannanivå. Den strategiska in-
riktningen av kulturarvsarbetet i länet har förank-
rats i denna organisation och skapat förutsättningar 
för kulturmiljöprogrammets genomförande. 

Programmet har haft särskild betydelse för kul-
turmiljöarbetets samverkan med andra samhällsom-
råden. Detta framgår inte minst genom den aktiva 
roll kulturarvsfrågorna haft i arbetet med länets 
regionala tillväxtprogram (tidigare kallat tillväxtav-
tal). Programmet har också varit styrande och vägle-
dande för länsstyrelsens arbete med bidragsgivning, 
beslut enligt Kulturminneslagen samt för det regio-
nala miljömålsarbetet. Vilken betydelse kulturmiljö-
programmet med dess mål och prioriterade områden 
har spelat i samband med de omfattande arkeolo-
giska undersökningarna inför byggandet av Botnia-
banan genom länet har analyserats av Robert Olsson 
i en studie av uppdragsarkeologi, kulturmiljövård 
och samhällsrelevans. Olsson visar att det går att se 
en tydlig koppling mellan handlingslinjerna i länets 
övergripande visionsdokument, kulturmiljöprogram-
met och de arkeologiska undersökningarna.104

Man kan förstås fråga sig om inte ett program 
som detta genom sin tydliga koppling till politiska 
mål kan tendera att bli alltför styrande och därmed 
påverka den ideella verksamhetens och forskningens 
frihet. Min bedömning är dock att såväl målen som 
de prioriterade kulturhistoriska områdena och de ut-
pekade samverkansområdena är tillräckligt allmänt 
hållna för att undvika detta. De bör istället uppfat-

103  De prioriterade områdena är desamma i bägge 
programmen. I den första programversionen var dock 
utvecklingsområdena Turism, Forskning, Företagande, Skola och 
folkbildning samt Samhällsplanering.
104  R. Olsson 2004.

Figur �3. Västernorrlands läns strategiska kulturmiljö-
program Utsikt mot framtiden har hittills fungerat un-
der två programperioder och en tredje revidering pågår 
(2006). Programmet lyfter fram kulturarvs- och kultur-
miljöarbetets möjligheter att bidra till en positiv regional 
utveckling.
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tas som ett stöd för de offentliga institutionerna att 
uppmärksamma hur de olika formerna av kulturarvs-
arbete på sitt sätt bidrar till samhällsutvecklingen i 
stort. De öppnar därmed för bredare förståelse för 
och samverkan kring verksamheten som på så sätt 
blir lättare att motivera. Kulturmiljöprogrammet 
kan därför ses som ett ramverk som skapar förutsätt-
ningar för att bättre tillvarata den kraft som länge 
funnits i intresset och engagemanget för historien 
och kulturmiljön i länet. Så kan man också se på pro-
jektet Agenda kulturarv.

Detsamma gäller sannolikt även i andra delar av 
landet. Ur nationell synvinkel var Västernorrlands 
län först med att utveckla denna typ av strategiska 
kulturmiljöprogram. Först i samband med Agenda 
kulturarvsprojektet några år in på 2000-talet har 
Riksantikvarieämbetet samt bland andra Gotland, 
Kronoberg och Västerbotten arbetat med liknande 
strategiska dokument och flera län är på gång, däri-
bland Gävleborg. Eftersom förutsättningarna i de 
olika regionerna varierar både organisatoriskt och på 
andra sätt blir såväl samverksansformerna som mål-
sättningarna olika. I det pågående revideringsarbe-
tet av kulturmiljöprogrammet i Västernorrland har 
bland annat otydligheter i målstrukturen, brister i 
förankringen och relationen till andra styrmedel 
uppmärksammats i syfte att utveckla arbetet ytter-
ligare.

Vilket förhållande har då allmänheten i Väster-
norrland till kulturarvet i stort? En viss uppfattning 
om detta kan vi få av en opinionsundersökning som 
Länsstyrelsen i Västernorrland gav SKOP (Skandina-
visk opinion AB) i uppdrag att genomföra i samband 
med den pågående revideringen av kulturmiljöpro-
grammet. Undersökningen omfattade �00 privatper-
soner som intervjuades i september 200�. Undersök-
ningen visar bland annat att 1� procent av de tillfrå-
gade var medlemmar i en hembygdsförening, bygg-
nadsvårdsförening eller liknande. 2� procent svarade 
att de är intresserade av Västernorrlands historia och 
kulturarv, medan 41 procent tycker att det är viktigt 
att känna till Västernorrlands historia och kultur för 
att man skall identifiera sig med sitt län. 14 procent 
uppgav att de minst en gång i månaden brukar göra 
en utflykt bara för att besöka en kulturmiljö, ett mu-
seum eller en kulturbyggnad i Västernorrland. Av 
undersökningen framgår också att 20 procent av de 
intervjuade i Västernorrland hade hört talas om det 
så kallade ISKA-projektet.

Eu-projektet isKa – industrisamhällets  
kulturarv

Hur har då målen i Västernorrlands läns kulturmil-
jöprogram omsatts i praktiken? Tydligast framgår 

detta just av ramprogrammet ”Industrisamhällets 
kulturarv i Västernorrland” (ISKA). Det är inte möj-
ligt att bortse ifrån ISKA om man vill förstå kultur-
arvsarbetets inriktning och betydelse i Västernorr-
lands län i dag. 

Med utgångspunkt i kulturmiljöprogrammets 
fyra mål och temat kring industrisamhällets kultur-
arv syftade ISKA till att stärka länets livsmiljö och 
attraktionskraft genom att stödja olika typer av lo-
kala kulturarvsprojekt inom temat. Ramprogrammet 
finansierades genom EU:s strukturfonder, statliga, 
regionala och privata medel och omslöt i sin första 
period (2000-2002) ca �2 miljoner kronor och under 
period två (2003-200�) ca �3 miljoner, sammanlagt 
ca 1�� miljoner kronor. Samarbetet och finansie-
ringen har skett genom länets samtliga sju kommu-
ner, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, Mittuniver-
sitetet, näringsliv, föreningsliv och andra offentliga 
institutioner. Landstinget Västernorrland har varit 
ramprogramägare och sekretariat.10�

Totalt har �3 utvecklingsprojekt bedrivits inom 
ramprogrammet. Under de två programperioderna 
uppskattas sammanlagt �00 personer ha varit pro-
jektanställda inom ISKA, �000 engagerade i pro-
jektverksamhet och �0 000 på något sätt berörda av 
ISKA:s aktiviteter. Kulturarvet som resurs för regio-
nal utveckling och tillväxt har varit ett centralt tema 
för utvecklingsarbetet. ISKA har också – betydligt 
över förväntningarna – lett till att �4 nya arbetstill-
fällen har skapats och 3� bibehållits. 2� nya företag 
har skapats. � nya besöksmål har skapats och 10 har 
vidareutvecklats genom ISKA-projekten.

Omfattande utvärderingar med hjälp av externa 
konsulter har genomförts av ISKA:s verksamhet, vilka 
inte är möjliga att referera här.10� Slututvärderingen 
När historien ger framtidstro (200�) visar dock att det 
intensiva arbetet med industrisamhällets kulturarv 
i Västernorrland – som också har uppmärksammats 
internationellt – haft hög relevans ur såväl kultur-
arvs-/sektorsperspektiv som ur samhällsperspektiv 
och näringlivsperspektiv.

Inom ramen för ISKA har även ett flera seminarie-
serier och större konferenser anordnats som diskute-
rat kulturarvets samhällsroll ur olika synvinklar. Som 
exempel på arbetet med tillväxtaspekten ur kultur-
arvsperspektiv kan nämnas konferensen ”Affärsidéer, 
varumärkesbyggande och storytelling utifrån kultur-
arvet” som arrangerades av ISKA 2004.10�

10�  www.iska.nu; Tillbaka till framtiden (200�).
10�  För utvärderingarna, se Industrisamhällets kulturarv 
som regional utvecklingskraft (2004); Hur blir kulturarvet 
näringslivsrelevant & hur säkra fortvariga resultat? (200�) och 
När historien ger framtidstro (200�).
10�  Johnson 200�.
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Centralt i arbetet med ISKA står det breda och 
sektorsövergripande angreppssätt kring kulturarvs-
arbetet som gjort det möjligt att ta tillvara allmän-
hetens ideella engagemang och intresse för den egna 
bygdens historia och utveckling. Det är ur denna 
aspekt ISKA är intressant också för synen på medel-
tidsintresset i regionen.

aBM-y – samverkan mellan arkiv, bibliotek 
och museer i västernorrland

En nära koppling till arbetet med kulturmiljöpro-
grammet och ISKA har den samverkan inom länet 
som sker mellan arkiv, bibliotek och museer. En viktig 
grund för detta är den långa tradition Västernorrland 
har som ”arkivlän” där en lång rad satsningar gjorts. 
Detta har utgjort en styrka för nätverket ABM-Y 
där Landsarkivet i Härnösand, Länsbiblioteket Väs-
ternorrland och Länsmuseet Västernorrland under 
senare år samverkat kring bland annat tillgänglig-
hetsfrågor, utvecklingsarbete och fortbildning. I ett 
särskilt projekt – ABM Resurs – utreds förutsätt-
ningarna för etablering av ett regionalt resurscenter 
för ABM-sektorn i länet.10�

Kopplingen mellan forskning, folkbildning och 
regional utveckling är tydlig i ABM-samarbetet och 
ligger därmed nära det arbetssätt som bland annat 
kännetecknat aktiviteterna kring Styresholmspro-
jektet. Det medeltidssymposium som arrangerades i 
samband med presentationen av Styresholmsprojek-
tets slutpublikation Stora Ådalen 200� arrangerades 
dessutom i samarbete mellan länsmuseet och ABM 
Resurs.

19.2 MEdELtidEn och dEn rEGionaLa 
utvEcKLinGEn

Hur förhåller sig då den i föregående kapitel redo-
visade verksamheten kring de medeltida centralplat-
serna och medeltidsintresset i Ångermanland och 
Medelpad till länets kulturmiljöprogram och dess 
mål? Någon fullständig analys av detta är inte möjlig 
att göra här, men några reflektioner kan ändå ges. 

Om vi ser till de fyra målen för det offentliga 
kulturmiljöarbetet i länet som återfinns i Utsikt mot 
framtiden – det vill säga attitydpåverkan, tillgäng-
liggörande, resursanvändning och ansvarstagande 
– kan dessa på olika sätt relateras till de medeltida 
platserna och medeltidsintresset. Många av akti-
viteterna bidrar till flera av målen. Ett exempel är 
Styresholmsprojektet och Styresholmsspelet som har 
bidragit till att göra kulturarvet tillgängligt genom 
att göra människor delaktiga i forskningen och tolk-
ningen av den lokala medeltidshistorien. Här spelar 

10�  M. Molin (red.) 2003; http://abm.ylm.se.

även de ”alternativa bilderna” av historien en roll. 
Teaterföreställningarna, medeltidscentret och andra 
medeltidsarrangemang bidrar också till människors 
historiska och kulturella medvetenhet (attitydpåver-
kan) och till att kulturarvet används som resurs för 
bland annat kulturturism. Det breda sektorsövergri-
pande samarbetet när det gäller pilgrimsprojekten är 
på samma sätt exempel på målet om ansvarstagande 
för kulturmiljön. Engagemanget för kulturmiljön i 
Kvissleområdet genom olika föreningar är likaså ett 
utslag av ansvarstagande som bidrar till ökad med-
vetenhet om kulturarvets betydelse som resurs för 
identitet, rekreation och kunskap. 

Det personliga och ideella engagemanget från all-
mänt intresserade och eldsjälar inom såväl föreningar 
som offentliga institutioner är särskilt viktiga i sam-
manhanget. Ur ett längre tidsperspektiv har utveck-
lingen gått från en rad enskilda personers insatser för 
den kulturhistoriska forskningen och kulturmiljöer-
na i början av 1�00-talet, till ett ökad institutionellt 
ansvarstagande under senare delen av århundradet. 
I början av 2000-talet har vikten av eldsjälarnas och 
föreningarnas arbete återigen blivit tydligare och 
skapat grogrund för samverkan mellan offentliga och 
ideella insatser.

Flera av de berörda aktiviteterna i anslutning 
medeltiden berörs också uttryckligen i kulturmil-
jöprogrammet. I den första programversionen lyftes 
exempelvis arbetet med Styresholmsprojektet, Sty-
resholmsspelet och Styresholms Medeltidscentrum 
fram som goda exempel på utveckling av kultur-
miljöarbetet inom området skola och folkbildning. 
I den andra versionen exemplifierades arbetet med 
älvdalarnas kulturlandskap med Pilgrimsleden S:t 
Olof som genom ett brett samarbete ökat kunskapen 
om det medeltida kulturarvet i länet. Inom dessa och 
andra områden har det offentliga kulturmiljöarbetet 
också gått in med resurser av olika slag. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det för-
hållningssätt till kulturarvet som kommer till ut-
tryck i arbetet med länets strategiska kulturmiljö-
program passar väl in i bilden av de senaste årens 
engagemang kring medeltiden och de medeltida 
platserna i Ångermanland och Medelpad. Dessa ak-
tiviteter, liksom de arkeologiska undersökningarna, 
skyltningen och andra insatser i anslutning till de 
medeltida centralplatserna, har på olika sätt bidragit 
till att uppnå målen för kulturmiljöarbetet i Väster-
norrlands län. Det skapar också goda förutsättningar 
för att allmänhetens intresse och engagemang även i 
fortsättningen skall kunna tas till vara i arbetet med 
regionens utveckling.
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20. kulturArvEt – En 
sAmmAnfAttning

I denna del av avhandlingen har jag studerat hur kul-
turarvet och i synnerhet de medeltida kulturmiljöer-
na i Ångermanland och Medelpad har uppfattats och 
använts under senare år. Härigenom sätts fokus på 
den roll historieintresse och kulturarv har i dagens 
samhälle. Avsnittet knyter an till redogörelsen i del 
II av hur de undersökta platserna är kända och upp-
märksammade i dag. Utvecklingen ställs här i rela-
tion till kulturarvs- och kulturmiljöarbetets generel-
la förändringstendenser och till den aktuella forsk-
ningen kring historieanvändning och kulturarvsbruk. 
Med sociologisk begreppsbildning berör avsnittet en 
rad aktörer inom kulturarvsfältet, såsom föreningar, 
myndigheter, universitet, museer och massmedia.

Liksom historieskrivningen i övrigt har även ut-
vecklingen inom den offentliga kulturarvsförvalt-
ningen följt den samtida samhällsutvecklingen. En 
översikt visar att tonvikten i arbetet sedan 1��0-ta-
let har förskjutits och breddats från fysiskt bevaran-
de och ”skydd” av kulturminnen till en ökad helhets-
syn på kulturarvet under 1��0-talet som en resurs 
i samtiden. Särskilt i samband med Agenda kultur-
arvsprojektet i början av 2000-talet har det offent-
liga kulturmiljöarbetets mål, medel och de offentliga 
institutionernas förhållningssätt till allmänhetens 
intresse för historia och kulturmiljöer diskuterats. 
Omvärldsperspektiven har samtidigt blivit tydligare 
och kulturarvets betydelse för aktuella samhällsfrå-
gor som tillväxt och hållbar utveckling, livskvalitet 
och mångfald har uppmärksammats allt mer.

Genom samhällets ökade intresse för kulturarvets 
och historiens roll som ekonomisk, social och poli-
tisk resurs i samhället, har också forskningen kring 
kulturarv och historieanvändning ökat sedan 1��0-
talet. Forskningen har berört alltifrån kulturarvsbe-
greppet och den offentliga kulturarvsförvaltningens 
utveckling till olika former av historiebruk och kul-
turarvets roll i näringslivssammanhang.

Med den aktuella kulturarvsförvaltningen och kul-
turarvsforskningen som bakgrund behandlar avsnit-
tet hur de medeltida miljöerna och medeltidsintres-
set har kommit till uttryck i Västernorrland under 
senare år. Till de aspekter som berörs hör skyltning, 
kurs- och forskningsverksamhet, massmedial upp-
märksamhet, skapandet av medeltidsspel och liknan-
de arrangemang samt grundandet av olika typer av 
föreningar. Särskild tonvikt har lagts på aktiviteterna 
kring Styresholm där Styresholmsprojektet med sin 
kursverksamhet, Styresholmsspelet folkliga engage-
mang, särskilda skyltningsprojekt samt satsningen på 
ett medeltidscentrum vittnar om kulturarvsintres-
sets mångsidighet. Hembygdsföreningarna har länge 

spelat en roll för vården av och uppmärksamheten 
kring de medeltida kulturmiljöerna. Under senare 
år har dessa kompletterats av en rad föreningar och 
andra aktiviteter i länet med medeltiden i centrum. 
Sedda i ett gemensamt sammanhang är det uppen-
bart att aktiviteterna kring medeltiden och de olika 
kulturmiljöerna i Ångermanland och Medelpad varit 
viktiga för bilden av regionens historia. 

Hur detta breda engagemang kan relateras till det 
regionala kulturmiljö- och utvecklingsarbetet i Väs-
ternorrland har belysts genom de officiella ställnings-
taganden som har gjorts i länet kring kulturmiljöar-
betets mål och utvecklingsmöjligheter. Särskilt vik-
tigt är det förhållningssätt som kommer till uttryck 
i länets strategiska kulturmiljöprogram Utsikt mot 
framtiden som utarbetades av länsstyrelsen och läns-
museet under 1��0-talets andra hälft. Kulturmiljön 
och kulturarvet betraktas i detta som betydelsefullt 
för det regionala utvecklingsarbetet och förutsätter 
nära samarbete med andra samhällsområden. Med 
utgångspunkt i kulturarvets betydelse för männis-
kor i dag betraktas kulturmiljövärdena i programmet 
som en resurs för kunskap, upplevelser och livskvali-
tet. Ett viktigt utslag av kulturmiljöprogrammet är 
EU-projektet ”ISKA – Industrisamhällets kulturarv”, 
som med avstamp i målen för kulturmiljöarbetet i 
länet och genom bred sektorssamverkan tillvaratagit 
och utvecklat formerna för kulturarvsbruk i Väster-
norrland. Ur nationell synvinkel var Västernorrlands 
län först med att utveckla denna typ av strategiskt 
kulturmiljöprogram.

Det stora intresse för medeltiden och engagemang-
et kring de medeltida centralplatserna i Ångerman-
land och Medelpad passar väl in i det förhållnings-
sätt till kulturarvet som utvecklats i Västernorrland 
under det senaste decenniet. Aktiviteterna har på 
olika sätt bidragit till att uppnå målen för kulturmil-
jöarbetet i länet. Utgångspunkterna för det offent-
liga kulturarvsarbetet skapar därigenom goda möjlig-
heter att även i fortsättningen ta till vara kunskapen 
om och engagemanget kring de medeltida platserna i 
Ångermanland och Medelpad i det regionala utveck-
lingsarbetet.

Översikten av dagens historieanvändning och kul-
turarvsbruk med anknytning till medeltiden i länet 
leder fram till en rad nya frågor, som dock bara har 
varit möjliga att antyda i detta sammanhang. Det vik-
tiga är dock den samlade bild av en bred lokal kultur-
arvsverksamhet och ett starkt folkligt intresse som 
tonar fram. Den stora mängd människor som är invol-
verade i arbetet som enskilda, inom olika föreningar 
och institutioner, visar att kulturarvet och historien 
är betydelsefulla aspekter i samhället i dag.
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den viktigaste förutsättningen för den här avhandlingen har varit ett 
grundläggande förhållningssätt till kulturarvet, arkeologin och den lokala historien 
som en integrerad och självklar del i samhället och dess utveckling. Utgångspunk-
ten har tagits i ett antal betydelsefulla platser eller kulturmiljöer i Ångermanland 
och Medelpad. Deras betydelse ligger både i deras roll som medeltida central-
platser, i deras roll som ”historiska” platser som bevarats i traditioner och upp-
märksammats av forskare, och i deras roll som samlingspunkter för aktiviteter 
och historiskt engagemang av olika slag. Det är mot denna bakgrund som valet 
att studera norrländsk historia och kulturarv ur tre olika perspektiv skall ses.

I bokens inledande del formulerades ett antal syften och övergripande frågor. 
Det första syftet var att bidra till ökad kunskap om den norrländska regionens 
förhållande till den europeiska utvecklingen under medeltiden. Hur förändrades 
samhället i mellersta Norrland från järnåldern till vasatiden och vad innebar detta 
för människorna som levde i området? Det andra syftet var att undersöka hur 
kunskapen och föreställningarna om medeltiden och centralplatserna i Norrland 
har skapats och förmedlats. Hur har historieskrivningen formats, vilka personer 
är det som ligger bakom kunskapen och i vilka sammanhang har den kommit till? 
Det tredje syftet var att belysa hur det medeltida kulturarvet uppmärksammas 
i Norrland i dag. Vilken betydelse har kulturarvet tillskrivits i olika sammanhang 
och vilken roll spelar det för den regionala utvecklingen?

dEL VI. SLUTSATSErNA
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21. EuropEisEring, 
historiEskrivning 
och kulturArvsbruk i 
norrländskA kulturmiljöEr

För Västernorrlands del framstår industrisamhäl-
lets framväxt under 1�00-talets senare hälft och 
1�00-talets början som en särskilt viktigt period i 
regionens historiska utveckling. Den medeltida his-
torien har däremot länge utgjort en kunskaps- och 
forskningslucka. 1��� konstaterade Evert Baudou 
att forskningen om medeltiden i mellersta Norrland 
i själva verket var så eftersatt att det till och med 
var svårt att formulera frågorna. Förutsättningarna 
har förändrats sedan dess. För Ångermanlands och 
Medelpads vidkommande har de forskningsprojekt 
som behandlas i avhandlingen skapat en ny och fyl-
ligare bild av regionens medeltid. Undersökningarna 
av ett flertal medeltida centralplatser och kyrkor har 
tillsammans belyst hela den medeltida perioden och 
aktualiserat en lång rad frågor kring den norrländ-
ska samhällsutvecklingen. Genom undersökningarna 
framstår medeltiden som en period med minst lika 
genomgripande förändringar i regionen som under 
industrialiseringen.

Trots att mer än tusen år har gått, kan vi ännu i dag 
få en ganska god uppfattning om järnålderns bebyg-
gelse- och samhällsutveckling i en region som meller-
sta Norrland. Många av de gamla byarna och gårdarna 
i området bär ortnamn av omisskännlig järnålderska-
raktär som vi både kan tolka och tidsbestämma rätt 
väl. I dessa bygder finns också hundratals platser med 
bevarade gravhögar från järnåldern som vittnar om 
hur man vid denna tid begravde sina döda och var 
bebyggelsen låg. Genom en lång rad arkeologiska un-
dersökningar av sådana gravar och boplatser har vi en 
i flera avseenden detaljerad kunskap om järnålders-
samhället i mellersta Norrland. Vi kan med hjälp av 
fyndmaterialet följa detta samhälles förändringar 
alltifrån etableringen vid tiden för Kristi födelse 
och fram till 1000-talet e.Kr. Den bild vi får av vi-
kingatiden är ett samhälle baserat på hövdingadömen 
som var löst knutna till varandra genom tillfälliga 
allianser, personförbund och tributära förhållanden. 
Relationerna ingick i en gåvoekonomi. Något enhet-
ligt rike fanns inte. Den fornskandinaviska religionen 
med sin fruktbarhets- och förfäderskult och sina of-
fersedvänjor, knutna dels till den egna gården, dels 
till gemensamma kultplatser i bygderna, genomsy-
rade samhället. De regionala och lokala variationerna 
var stora.

Sexhundrafemtio år senare, vid mitten av 1�00-ta-
let, träder återigen samma region fram i det historis-
ka ljuset, denna gång genom ett omfattande skriftligt 
källmaterial. Tack vare vasatidens noggrant upprät-

tade räkenskaper och andra handlingar känner vi till 
hur mycket varje gård och by i regionen producerade. 
Vi kan till och med följa de enskilda bönderna i byarna 
och med lite tur klarlägga släktskap och andra relatio-
ner. Men det är ett helt annat samhälle som möter oss 
vid denna tid. Landskapen Ångermanland och Medel-
pad ingår nu i en tidigmodern svensk enhetsstat, där 
centralmaktens kontroll över lokalsamhället var upp-
byggd kring en effektiv förvaltningsorganisation och 
baserades på kapitalistiska och marknadsekonomiska 
grunder. I likhet med resten av Sverige tillhörde be-
folkningen en luthersk, protestantisk statskyrka.

Under den mellanliggande medeltiden genomgick 
såväl mellersta Norrland som stora delar av det övriga 
norra Europa en enorm samhällsomvandling. Genom 
de nu aktuella undersökningarna av ”Skelettåkern” i 
Björned, Kvissle kapell och de olika sockenkyrkorna 
kan vi belysa hur religionsskiftet förändrade samhäl-
let i grunden från en variationsrik fornskandinavisk 
kult till den dogmatiska katolska kristna religionen 
med därtill hörande kyrklig organisation under led-
ning av påven i Rom. Den begynnande riks- och stats-
bildningen med kungamaktens institutionalisering 
och territorialisering innebar på samma sätt en stor 
förändring genom införande av en kameral och juri-
disk förvaltningsorganisation, synbar genom under-
sökningarna vid Sankt Olofshamn, Styresholm och 
Bjärtrå fäste. Under denna tid formaliserades stånds-
samhället, jordbruket effektiviserades, den latinska 
skriftkulturen infördes och livet förändrades mot en 
ökad ekonomisering och individualisering med pen-
ningekonomins införande och urbaniseringen som 
tydliga uttryck. 

Beskriven på detta sätt är utvecklingen i mellersta 
Norrland inte unik. Samhällsförändringarna har emel-
lertid inte sett likadana ut, skett på samma sätt, vid 
samma tid eller lett till samma resultat överallt. De 
skiftande historiska, kulturella och geografiska förut-
sättningarna i olika regioner har istället skapat olika 
möjligheter och olika utveckling i skilda områden. De 
regionala perspektiven är därför viktiga. I Norrland 
grundades exempelvis inga städer under medelti-
den. Här anlades dock andra typer av centralplatser 
med funktioner av de slag som i andra områden var 
knutna till städerna. Kyrkesviken tillhör de tidigaste 
utslagen av detta. Dessa funktioner fördelades mel-
lan flera platser inom ett större centralområde. Detta 
är särskilt tydligt i Ångermanland och Medelpad. I 
det sistnämnda landskapet satt således under med-
eltiden prosten i Skön, fogden i Selånger och en re-
gional ”storman” i Njurunda. Betydelsen av dessa tre 
platser har manifesterats med att deras kyrkor alla 
försetts med torn under medeltiden. I Ådalen i Ång-
ermanland kan liknande relationer knytas till Bjär-
trå, Torsåker, Styrnäs och Överlännäs. Fler exempel 
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på generella förändringars regionala uttryck har getts 
i fallstudierna av den norrländska europeiseringen i 
form av religionsskifte och sockenbildning, monetarise-
ring och förändringar i hushållskulturen, samt hantver-
kets specialisering och förvaltningens territorialisering.

Den medeltida europeiseringen i dess olika former 
fick betydelse för de flesta aspekter av människornas 
liv i Ångermanland och Medelpad. Det gäller såväl 
den religiösa och administrativa som den ekono-
miska och sociala sfären. Men kan vi då förstå vad 
dessa förändringar egentligen innebar för de medel-
tida människorna i Norrland? De levde ju i en helt 
annat värld och tid än vår egen och hade andra re-
ferensramar än vi. Detta för all historieforskning 
generella problem kvarstår förstås, även om vi med 
olika naturvetenskapliga analyser, föremålsstudier 
och tolkningar av skriftliga och konsthistoriska källor 
kan komma individerna allt närmare in på livet. Med 
Gadamers hermeneutiska förhållningssätt är det vik-
tigt att framhålla att den historiska förståelsen och 
kunskapen skapas i dialektiken mellan historien och 
nutiden. Härigenom sätts forskaren in i sitt historiska 
och sociala sammanhang och det samtida samhällets 
betydelse för tolkningarna synliggörs. 

För att öka denna medvetenhet har jag själv valt 
att belysa den mellan vår egen tid och medeltiden lig-
gande ”verkningshistorien” genom att belysa tidigare 
generationers historieskrivning om den norrländska 
medeltiden och de undersökta centralplatserna samt 
hur historien används i dag. Trots att studien sätter 
medeltiden i centrum, så handlar den därför också om 
oss själva och om vår egen tid, likaväl som om tiden 
som har förflutit mellan medeltiden och nutiden.

Till historieskrivningen hör såväl ortnamnsanvänd-
ning och muntligt historieberättande som författar-
skap och vetenskaplig hembygdsforskning. Studien 
har gett en fördjupad bild av historieskrivningen och 
inte minst de historiska ”traditionernas” roll i sam-
manhanget, både för allmänheten och för forskare. 
Särskilt viktiga för historieskrivningen om de medel-
tida centralplatserna i Norrland var den vetenskapliga 
hembygdsforskningens framväxt vid sekelskiftet 1�00, 
där en rad folkskollärare, folkhögskolelärare, präster 
och antikvarier intog en betydelsefull roll. För kun-
skapen om de aktuella centralplatserna har folkskol-
lärarna Emil Löfgrén, Gottfrid Holmlund och Olof 
Häggström, folkhögskolemännen Per Hugo och Mag-
nus Stattin, prästen Erik Modin samt antikvarien Ar-
vid Enqvist varit särskilt viktiga. Samhällsutveckling, 
folkbildning och vetenskap var viktiga aspekter som 
kunde förenas i intresset för hembygdens medeltida 
lämningar och deras historia. Det är uppenbart att 
berättelserna har formats i nära relation både till den 
samtida samhällsutvecklingen och till tidigare upp-
fattningar om historien. Här har Pierre Bourdieus 

kultursociologiska begrepp kapital, habitus och fält 
bidragit till ökad förståelse för sammanhangen.

Studien av kulturarvsbruket med anknytning 
till medeltiden och de undersökta kulturmiljöerna 
vittnar, för att återknyta till Bourdieus begrepps-
bildning, om ett brett engagemang och intresse hos 
såväl allmänheten som hos offentliga aktörer inom 
kulturarvsfältet. Här kan man också lyfta fram de nu 
genomförda undersökningarnas betydelse för histo-
rieskrivningen genom den uppmärksamhet som har 
skapats kring medeltiden och de aktuella kulturmil-
jöerna. Det är uppenbart att kulturarvet och kultur-
miljöarbetet genom fortsatt samverkan kring gemen-
samma mål och ambitioner har goda förutsättningar 
att bidra aktivt till det regionala utvecklingsarbetet 
i Västernorrland. En rad goda exempel finns på hur 
vetenskaplig forskning och folkbildningsverksamhet, 
lokalhistoriskt engagemang och regional utveckling 
kan stärka varandra. De många aktiviteterna i anslut-
ning till Styresholmsprojektet är särskilt intressanta 
i sammanhanget.

Många frågor har emellertid bara kunnat antydas i 
denna bok. Till dessa hör förhållandet mellan central-
platserna och övrig medeltida bebyggelse i området, 
förändringarna inom näringsfång och kosthåll som 
antyds av de osteologiska och miljöarkeologiska ana-
lyserna, hur historieskrivningen i regionen utveckla-
des efter andra världskriget, genusperspektivet såväl 
under medeltiden som i historieskrivningen och kul-
turarvsbruket, samt kulturmiljöarbetets betydelse 
för historiesynen i samhället i stort.

Det är självfallet både möjligt och angeläget att 
föra diskussionen betydligt längre inom alla dessa 
och många andra områden som har tangerats i av-
handlingen. Jag har dock valt att betona vikten av 
att betrakta europeiseringen, historieskrivningen 
och kulturarvsbruket som avhängiga av varandra och 
därför angelägna att belysa tillsammans. På detta 
sätt vill jag betona att arkeologin tillsammans med 
annan kulturhistorisk forskning har en viktig roll att 
spela i dagens samhällsutveckling och i än högre grad 
än idag kan och bör knytas samman med andra de-
lar av kulturmiljöarbetet och kulturarvsforskningen. 
Tillsammans och med utgångspunkt i ett kulturarvs-
perspektiv skapar de tre aspekterna av norrländsk 
medeltid en bredare helhetsbild av kulturmiljöns och 
forskningens samhällsroll, där historieintresse, lokalt 
engagemang och samverkan mellan olika samhällsom-
råden inte minst har betydelse för det regionala ut-
vecklingsarbetet. Forskningen och utvecklingen inom 
dessa områden står med andra ord inte emot varan-
dra som ibland har hävdats i debatten om dess mål 
och inriktning. De hänger ihop.
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summAry

MEdiEvaL in focus

Europeanization, historiography and the use of 
cultural heritage in the cultural environments of 
norrland 

part i. starting points

The key concept underlying this thesis is the author’s 
fundamental approach to cultural heritage, archaeology 
and local history as naturally integrated parts of soci-
ety. This is used as the basis for the study of six cul-
tural environments in Ångermanland and Medelpad and 
their meaning through different time periods. Different 
types of central place are used to illuminate the poorly 
known medieval period of the region – both in the past 
and the present.

This thesis aims to shed light upon three related re-
search areas with the medieval period at their core: me-
dieval Europeanization, the historiography of Medieval 
places, and the meaning of the cultural environment and 
medieval period at the present day. By these means an 
attempt is made to integrate several current research 
angles: medieval research, research into the history of 
science, and cultural heritage research. Research ques-
tions within these areas are examined with reference to 
the investigation of medieval central places within the 
study region.

The theoretical background draws from hermeneutics, 
which emphasises the relationship between the present 
day community, the individual and the interpretation of 
history. Concepts defined by philosophers and sociolo-
gists such as Gadamer, Bourdieu and Fleck have been 
used to aid the analyses. The work is influenced by gen-
eral theoretical developments in humanistic ideology, 
which embrace a cognitive and sociological perspective 
along with a reflexive approach. In addition, research 
from a biographical perspective and the analysis of the 
meaning of places for people have influenced the work.

A multidisciplinary approach is employed, where 
analyses and sources are used from many disciplines. 
The initial approach is from a cultural heritage perspec-
tive, where history, cultural heritage and cultural-envi-
ronmental work, along with research and the use of this 
knowledge in local developmental work are important 
components in community planning.

Little is known of Norrland’s medieval period. This 
is partly due to the lack of written sources on Norrland, 
and that few excavations of medieval sites have been 
undertaken in the area. Variations in the historical and 
geographical conditions of Norrland have led to a con-
siderable dissimilarities in the medieval development of 
the region. No towns – one of the distinctive features of 
the medieval period – were founded in Norrland during 
the medieval period; the first towns being established 

during the culmination of the 1�th Century. Other types 
of central place, on the other hand, have existed – in-
cluding a number of harbours along the coast of Norr-
land – which form the grounds for this thesis.

The geographical focus is on the provinces of Ånger-
manland and Medelpad, within which three multidis-
ciplinary projects have more closely studied three spe-
cific areas. The primary sites within the projects are: 
Sankt Olofshamn (=Saint Olof’s Harbour) in Selånger 
and Kvissle Chapel in Njurunda within the “Central-
ort i norr” (=”Central places in the North”) project; 
Styresholm/“Pukeborg” and “Skelettåkern” (=”The Skel-
eton Field”) in Torsåker and Bjärtrå Stronghold in Bjärtrå 
within the Styresholm Project; and finally Kyrkesviken 
(=Church Bay) in Grundsunda within the Risöfjärd 
Project. The majority of work within these projects was 
undertaken during the 1��0’s.

part ii. the sites

The cultural environments that form the basis for the 
thesis are presented in this chapter. Emphasis is placed 
on the medieval central places in Ångermanland and 
Medelpad that have been investigated within the three 
projects mentioned above. All of the sites have, in some 
way, had an important role in the medieval local com-
munity and together represent the entire medieval pe-
riod from the 11th Century to the early the 1�th Cen-
tury. Two of them – Kvissle chapel and “Skelettåkern” in 
Björned – functioned as private Christian churches or 
graveyards; two were important harbours – Sankt Olofs-
hamn and Kyrkesviken; and two functioned as military 
castles or fortifications – Styresholm/”Pukeborg” and 
Bjärtrå Stronghold. The recent investigations have radi-
cally improved the possibilities for studying aspects of 
the development of medieval society in Ångermanland 
and Medelpad. A presentation of the sites describes how 
they are perceived today, earlier accounts and research, 
the findings of recent investigations, their historical sur-
roundings, and how the sites can be characterized. The 
overview shows that the sites have been well known and 
thus meaningful for people during both the medieval 
period and later. This is made evident by both traditions 
and place names as well as earlier research. That is to 
say that traditions or place names can be used to illus-
trate the role that the sites are considered to have had 
in the history of the region. With the exception of the 
Parish Churches, Styresholm is the only one of the sites 
expressly mentioned in preserved historical documents. 
Traditions and place names are also the reason why the 
sites have received scientific attention – as early as the 
1�th and 1�th Centuries in several cases. Interest grew 
dramatically during the first half of the 20th Century 
when the sites became the study objects of competent lo-
cal historians. That the medieval cultural environments 
are still important for people today is evident from the 
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large number of activities involving them – from sign-
posting and tourism initiatives to research projects and 
special medieval events. Studies of similar central places 
along Norrland’s coast are briefly presented to provide 
a comparison with the medieval cultural environments 
in Ångermanland and Medelpad. The most important 
of these are: Kyrkudden (=Church Point), Luleå Gam-
melstad (=Luleå Old Town) and Gamla Kyrkbyn (=the 
old Church Village) in Norrbotten; “Bure monastery” in 
Västerbotten; and Sankt Olofs hamn (=Saint Olof’s Har-
bour) on Drakön and Faxeholm in Hälsingland. Emphasis 
is placed here on current research and the site’s medieval 
role. The sites, with the exception of the fortification at 
Faxeholm, can be described as medieval church and/or 
harbour environments.

Parish Churches are another type of medieval cen-
tral place, and four studies of medieval stone Parish 
Churches in Ångermanland and Medelpad are presented 
here: Alnö old church in Medelpad; and the churches 
of Torsåker, Boteå and Grundsunda in Ångermanland. 
Torsåker church has been subjected to an archaeological 
excavation, whereas the others have been studied with 
the help of dendrochronology and architectural archae-
ology. In addition, two long since demolished churches 
in Skön and Styrnäs have been investigated. Dendro-
chronology has been used to investigate previously un-
documented medieval roof truss constructions from 
churches in Ångermanland and Medelpad.

The recent archaeological investigations at these me-
dieval central places and churches has not only resulted 
in a comprehensive wealth of data, but also, through 
multidisciplinary analyses, provided new information 
on the medieval development of the region. Similarly, 
attention to the cultural environments has made it pos-
sible to study both the historiography surrounding the 
medieval sites, and the meaning and use of the medi-
eval cultural environment in the present day. Some of 
these social aspects are discussed in detail in the thesis 
in terms of the processes of Europeanization, the growth 
of historiography and the use of cultural heritage today, 
whereas others are only implied.

part iii. Europeanization

The medieval development of Ångermanland and Me-
delpad is examined with respect to the process of Euro-
peanization. A variety changes in medieval society are 
included within the concept of Europeanization, includ-
ing urbanization and religious transition, mundane and 
ecclesiastical organisation and changes in work regimes 
and material culture.

The roles of medieval sites as central places along the 
entirety of Norrland’s coast are presented in an over-
view, as well as their significance as indications of re-
gional Norrlandic urbanization trends. Artefacts from 

the sites suggest a form of urban mentality which had 
brought with it a new social structure with increased 
individualism and commercialization of the community. 
Only a couple of the sites are mentioned in medieval 
documents, but all of them are known through place 
names and traditions based on ecclesiastical or military 
activities. Archaeological remains and artefacts also 
show that the sites can, one way or the other, be related 
to each other through the church or the crown (or the 
struggle for power). Elements of commerce or trade are 
also visible, and all of the sites are situated such that the 
importance of communications can be inferred from the 
topography.

None of the sites with characteristically urban settle-
ment remains display direct functional continuity from 
the Viking period. The oldest of them is Kyrkesviken, 
which was founded in the first half of the 13th Cen-
tury, and sites such as Kyrkudden, Luleå Gammelstad, 
Gamla Kyrkbyn and Sankt Olofshamn in Selånger and 
on Drakön emerged during the decades around the turn 
of the 14th Century. The military fortifications of Bjärtrå 
Stronghold, Styresholm and Faxeholm were built during 
the latter part of the 14th Century, and “Bure monastery” 
was constructed at the end of the medieval period. The 
sites can be associated with historical events, including 
the greater urbanisation phase of the Baltic region, the 
expansion of the Swedish state and the power struggles 
related to the creation of the Kalmar Union.

The central places of Norrland can be considered as 
regional centres of power deliberately established for a 
variety of purposes and situations. True towns however, 
never developed in Norrland during the medieval peri-
od, and so it can be considered as a semi-urban period. 
That is to say that Norrland lacked towns despite par-
ticipating in a collective urban social system. In Ånger-
manland and Medelpad, the social functions that were 
concentrated into a single town in other regions, were 
instead distributed between several central places with-
in a larger central area.

Besides urbanization, other aspects of the Europeani-
zation of Norrland are examined through a number of 
case studies, based on investigations of Ångermanland 
and Medelpad’s medieval central places. The studies 
concern shifts in religion and parish formation, moneta-
rization and changes in household structure, trade spe-
cialization and administrative territorialization.

It is suggested, through a study of medieval burial 
customs and private churches, that the religious transi-
tion, that is to say the Christianization of the core settle- 
ments of Ångermanland and Medelpad occurred to-
wards the end of the 10th Century or the beginning of 
the 11th Century at the latest. The oldest Christian ritu-
als were associated with individual farms, where the 
construction of churches and cemeteries were private 
initiatives, such as “Skelettåkern” in Björned and Kvissle 
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Chapel. Customs and social expression in the practice 
of burial show that, even if with some regional variation, 
the customs of middle Norrland have been part of a com-
mon North European and Scandinavian tradition since 
the earliest Christian times. During the early medieval 
period Norrland became part of a European Christian 
society, which brought about fundamental religious and 
social changes in the local community.

Parish formation and the construction of stone churches 
represent a later phase of Europeanization which signi-
fied a shift of religious activities away from the private 
churches, and into a common place in the settlement. 
An investigation of oral, written, architectural and 
art historical sources suggest that parish formation in 
Ångermanland and Medelpad primarily took place dur-
ing the 13th Century. In addition, several stone churches, 
including the one in Torsåker which is examined here, 
can be dated to the same time period. Some of these 
churches (including Styrnäs in Ångermanland and Skön, 
Selånger and Njurunda in Medelpad) had towers during 
the medieval period, which is an indication of particular 
regional status. The architectural and dendrochronolo-
gical investigations show however, that the current form 
of the majority of preserved medieval stone churches in 
Ångermanland and Medelpad originate from the time of 
Archbishop Jakob Ulfsson, during the late 14th and early 
1�th Centuries, as is the case for those in Boteå and Gr-
undsunda. Both Parish formation and the construction 
of stone churches had a great impact on the relationship 
of middle Norrland to the European cultural sphere. 
This was both due to the extent of the changes and 
the dramatic implications they had within the settle- 
ments, bringing about economic and cultural as well as 
religious changes.

The introduction of coinage, for a variety of purposes, 
contributed to a new capitalist mindset that affected 
both the economy of communities and people’s social 
lives. Medieval coin finds from the central places and 
churches investigated show that the process of moneta-
rization in Ångermanland and Medelpad began during 
the start of the 13th Century. The reign of Erik Knuts-
son (120�-121�) was a particularly active period during 
which many unusual coin types from Svealand were 
spread through Norrland, in addition to coinage from 
Götaland and Gotland. Coins were also handled from an 
early date at the characteristically urban central places, 
which is evidenced by the coin finds from 13th Century 
Kyrkesviken. Through coinage, the local community be-
came more and more tied to the powers of the church 
and the crown – most probably as a conscious strategy in 
the process of state formation. The population of Norr-
land thus became a part of the European monetary and 
economic social system.

The integration of Norrland’s community into a com-
mon West European household and social culture is re-

flected clearly in the ceramics found at the medieval 
central places in Ångermanland and Medelpad. No Iron 
Age ceramics are known from the farmsteads of Norr-
land. Imported ceramics, in the form of table vessels 
(bordskärl) designed for appearances appear, however, 
in connection with the establishment of many central 
places during the end of the 13th Century. Vessels acted 
as important social symbols that were most probably 
exclusive to these settings. Particularly noteworthy is 
that many of the ceramic vessels from Bjärtrå strong-
hold, by way of their variation and unusual assemblages, 
suggest a direct relationship with the southern Baltic 
region during the mid to late 14th Century. Ceramic ves-
sels were relatively rare before the 1�th Century, when 
such objects began to spread more widely via the new 
towns along the coast of Norrland. With the medieval 
import of ceramics into Norrland followed a changed re-
lationship to goods consumption, and new social norms 
that were influenced by a continental European cultural 
sphere.

Specialization occurred within various handicrafts 
during the medieval period, with its roots in the com-
mercialization and professionalization of society within 
a growing European market. These changes are clearly 
visible at the central places of Ångermanland and Me-
delpad: partly by an intensively specialized metal trade, 
with bronze casting, and copper and iron forgery at 
Kyrkesviken during the 13th Century; and partly by large 
scale lime production at Sankt Olofshamn during the 
13th and 14th Centuries. These activities, which can be 
considered as professional and proto-industrial, were 
new both in terms of their content as well as organiza-
tion and scale. These changes meant that goods produc-
tion in Norrland became integrated within a new and 
expansive European social system.

As the power of the Crown expanded and estab-
lished a physical presence throughout the kingdom, 
the relationship between local communities and their 
surrounding world was changed. A study of the kungs-
gårdar (King’s manors) mentioned in Hälsingelagen (the 
law book of Norrland) from the early 14th Century shows 
that the former were most probably not established 
until the mid to latter half of the 13th Century. They 
were nevertheless deliberately built close to older cen-
tral places in the region, such as Kungsnäs near Selånger 
by Sankt Olofshamn. The first medieval strongholds, in-
cluding Styresholm/”Pukeborg” and Bjärtrå stronghold, 
were constructed in Norrland during the second half 
of the 14th Century as part of the regions administra-
tion. The regional elite of Ångermanland and Medelpad 
were active in the political developments of the Baltic 
region during the 14th Century. Bjärtrå stronghold near 
Kungsgården, which is of a type particularly common 
in the Mecklenburgian Lake District, appears to have 
been built by Mecklenburgian knights in connection 
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with the 13�0’s civil war between the old dynasty and 
Mecklenburgian supporters. The evidence suggests 
that Styresholm was built around 13�� by the Vitalian 
Brootherhood, but was then taken over by the followers 
of Queen Margareta. The construction of king’s manors 
and strongholds signified a European like territorializa-
tion of administration in Norrland.

The case studies above illustrate a number of aspects 
of the Europeanization process in Norrland. Central 
places played an important role in these developments 
- which can be separated into several phases. The first 
phase, Christianization, is thought to have begun as ear-
ly as the 10th Century. The 13th Century is a significant 
period in that both Parish formation and monetarization 
took hold in Ångermanland and Medelpad. During the 
latter half of the 13th and the beginning of the 14th Cen-
tury the Crown strengthened its regional administra-
tion through kungsgårdar. At the same time, a number 
of commercial centres appeared along the coast of Norr-
land, which channeled important changes in consump-
tion patterns and trade specialization. The latter half 
of the 14th Century, which is characterized by political 
unrest and military presence, brought with it the con-
struction of strongholds and changes in the administra-
tion of the region.

part iv. historiography

This part of the thesis looks at how, and in which con-
texts, knowledge and understanding of history and of 
the medieval central places in Ångermanland and Me-
delpad has developed and been mediated. This is an im-
portant aspect of the so called “history of effects” – that 
is to say the events that occupy the time that lies be-
tween, in this case, the medieval period and the present 
– that needs to be clarified if we are to understand the 
meaning of medieval history. The section draws from the 
accounts of the sites in traditions and earlier research as 
described in Part II, and shows that the historiography 
has been formed in relationship with contemporaneous 
social evolution and earlier understandings of history.

The use of place names and the oral narration of his-
tory are forms of historiography and the use of history 
that suggest tangible relationships between people and 
significant places. This is apparent at all of the sites in-
vestigated, where both names and traditions show how 
the historical roles of the sites have been regarded and 
explained. This form of historiography has also played 
an important role in the picture of history painted by 
scientists and authors. The scientific and historiographi-
cal treatment of The Cult of St. Olof (Sankt Olofskulten) 
and the King’s manors of Ångermanland are discussed as 
examples. The case studies create an awareness of, and 
background to these central places that is of importance 
for the understanding of the stories and knowledge that 
we have in relation to them today.

Attention was first paid to Norrland’s medieval cen-
tral places in the first half of the 20th Century, during 
which time they were first investigated. A study of how, 
and in which contexts, knowledge of Norrland’s cultural 
history in general, and the medieval period in particu-
lar, has been derived, is used to illustrate the reasons 
behind this. Norrlandic authors and journalists such as 
Pelle Molin and Olle Högberg are used as examples to 
show how local medieval history was portrayed at the 
end of the 1�th Century. In addition, the relationship 
between early scientific antiquarian research and the re-
gion is illustrated through the contributions of the local 
historian and blacksmith Pelle Edholm.

In order to understand which individuals lay behind 
the investigation of the medieval central places, focus 
is placed upon the growth of scientific local historical 
research in Norrland. It seems that the majority of those 
who observed and investigated the sites in Ångerman-
land and Medelpad at the beginning of the 20th Century 
belonged to a group of influential, yet rarely appreciated 
from a scientific point of view, primary school teachers, 
folk high school lecturers and priests with highly scien-
tific ambitions. Together they formed the backbone of 
an informal network of well educated, broad minded 
and initiative rich cultural historians and educators who 
were active in addition to a number of professional an-
tiquarians and museum staff. The activities of the per-
sons involved are discussed in terms of social fields, cul-
tural capital and thought collectives. This is illustrated 
through their roles as representatives for public institu-
tions, through the publication of books on local history 
and the formation of societies.

The investigation into the growth of local history re-
search in Ångermanland and Medelpad shows the cen-
tral role played by adult education colleges and their 
teachers and heads. The adult education colleges in Hola, 
Ålsta and Hampnäs were important local and regional 
centres for culture and education. It was in this environ-
ment that Per Hugo and Magnus Stattin – central figures 
in the investigations at Björned and Styresholm – were 
active. Primary school teachers and the primary school 
teacher’s training college in Härnösand were equally 
important, with their close relationship with The Soci-
ety for Local History in Norrland (‘Föreningen för norr-
ländsk hembygdsforskning’) which was formed in 1�0�. 
Emil Löfgrén, Olle Häggström and Gottfrid Holmlund 
belonged to this group, and were extremely important 
for the research into Kvissle chapel, Bjärtrå stronghold 
and Kyrkesviken. The importance of adult education 
college and primary school teachers for the development 
of local historical research should not be underestima- 
ted. The same can be said for the clergy, who, with their 
academic educations and direct relationships with the 
often historically rich church places, were ideally placed 
for undertaking research in the settlements. Erik Mo-
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din, who called attention to Styresholm, stands out here 
as a prominent figure. The clergy’s interest in history 
– not least the medieval period – was further stimulated 
by the Young Church movement’s (ungkyrkorörelsens) 
emphasis on the cultural importance of the church. The 
roots of the local history work of all the people con-
cerned, and of their professions, go back to the cultural 
history research and interest for local history that de-
veloped at Uppsala university in the years around 1�00. 
The body of professional antiquarians to which Arvid 
Enqvist belonged – important for the attention given to 
Sankt Olofshamn – also evolved in this environment.

The historiography of the medieval period and Norr-
land’s central places has a long history that includes a 
great many people and institutions that were active 
during different periods. An understanding of these 
developments and their background make it easier to 
understand why the medieval sites in Ångermanland 
and Medelpad were noticed at particular times and by 
particular people.

part v. cultural heritage

This section of the thesis looks at the way in which cul-
tural heritage, and in particular the medieval cultural 
environments of Ångermanland and Medelpad, has been 
perceived and used in recent years. In this way, focus is 
placed upon the role of people’s interest in history and 
cultural heritage in contemporary society. The section 
draws from the account given in Part II of how the inves-
tigated sites are known and appreciated today. The de-
velopments are placed in the context of general trends 
in cultural heritage and cultural environmental work, 
and current research on the use of history and cultural 
heritage. By the use of sociological concepts this section 
touches upon a number of actors within the field of cul-
tural heritage, such as societies, public authorities, uni-
versities, museums and the mass media.

In the same way that historiography in general has 
evolved, public sector cultural heritage management has 
followed the development of modern society. An over-
view shows that emphasis has shifted and broadened 
since the 1��0’s from physical preservation and protec-
tion, to a more holistic resource orientated view during 
the 1��0’s. More recently, the goals and means of official 
cultural environmental work, and the attitudes of gov-
ernment institutions to public interest in history and 
cultural environments, have been discussed – particu-
larly through the Agenda cultural heritage project at 
the start of this Century. Awareness of the surrounding 
world has also become more explicit, and the importance 
of cultural heritage for current social issues such as eco-
nomic growth and sustainable development, quality of 
life and diversity has become ever more prominent.

The amount of research on cultural heritage and the 
use of history has increased since the 1��0’s. This is, to 

an extent, thanks to the increased public interest in cul-
tural heritage and the role of history as an economic, 
social and political resource in society. Research has 
touched upon everything from the concept of cultural 
heritage and the development of state cultural heritage 
management, to different forms of the use of history and 
the role of cultural heritage in industry.

Using a background of current cultural heritage man-
agement and research, this section of the thesis looks at 
how medieval environments and interest in the medieval 
period have been expressed in Västernorrland during 
recent years. This includes aspects such as signposting, 
teaching and research activities, mass media attention, 
amateur history plays and similar performances, and the 
formation of various types of society. Special emphasis 
is placed on the activities around Styresholm, where the 
Styresholm project – with its courses, amateur theatre 
commitment (Styresholmsspelet), signposting project 
and investment in a medieval centre – illutstrates the 
many sides of public interest in cultural heritage. Local 
historical societies have played an important role in the 
care of and attention given to medieval cultural environ-
ments for many years. This has been supplemented more 
recently by a succession of societies and other activities 
in the county that have focussed on the medieval period. 
Seen in a common light, it is evident that activities sur-
rounding the medieval period and the different cultural 
environments of Ångermanland and Medelpad are im-
portant for the overall picture of the region’s history.

The official county standpoint, in terms of goals and 
possibilities, serves to illustrate how this broad commit-
ment can be related to regional cultural environmental 
and planning work in Västernorrland. Of particular im-
portance is the approach expressed in the county’s stra-
tegic cultural environment plan ’Utsikt mot framtiden’ (‘A 
view of the future’), which was drawn up by the County 
Administration Board and County museum during the 
late 1��0’s. The cultural environment and cultural her-
itage are regarded in this plan as important for regional 
development, and a close cooperation with other sectors 
of society is anticipated. The importance of cultural 
heritage for people today is used as the point of depar-
ture, and cultural heritage resources are regarded as a 
resource for knowledge, experience and quality of life. 
An important manifestation of the cultural environ-
ment plan is the EU project “ISKA – Industrisamhällets 
kulturarv” (The cultural heritage of the industrial so-
ciety). This project, with roots in the county goals for 
cultural environmental work, and through broad sector 
cooperation has taken care of and developed standards 
for the use of cultural heritage in Västernorrland. This 
is the first strategic plan for the cultural environment of 
its kind in Sweden.

The widespread interest in the medieval period, and 
the local commitment to the medieval central places of 
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Ångermanland and Medelpad, fit in well with the ap-
proach to cultural heritage as developed in Västernorr-
land during the last decade. The related activities have, 
in various ways, contributed to the attainment of the 
county’s goals for cultural environmental work. The 
points of departure for public cultural heritage work 
thus create good possibilities for applying our know-
ledge of the engagement around the medieval sites in 
Ångermanland and Medelpad in future regional devel-
opmental work.

A number of new questions, which it has only been 
possible to touch upon in this thesis, are suggested by 
the overview of contemporary uses of medieval history 
and cultural heritage in the county. The important re-
sult that emerges, however, is the overall picture of a 
broad local cultural heritage enterprise, and a strong 
public interest. The large number of people involved as 
individuals or within societies and institutions demon-
strates that cultural heritage and history are important 
aspects in contemporary society.

part vi. conclusions

The growth of the industrial society during the late 1�th 
and early 20th Century stands out as a particularly im-
portant period in the developmental history of Väster-
norrland. There has, on the other hand, been a gap in our 
knowledge of and research into the medieval history of 
the area for some time. In 1���, the archaeologist Evert 
Baudou stated that research into the medieval period 
of middle Norrland was in fact so far behind that it was 
even difficult to formulate the questions. The condi-
tions have changed since then, and the research projects 
examined in this thesis have given us a new and fuller 
picture of the medieval period of Ångermanland and 
Medelpad. As a whole, the investigations of several me-
dieval central places and churches have illuminated the 
entire medieval period, and directed attention to a long 
list of questions on the development of society in Norr-
land. Through these investigations, the medieval period 
of the region appears to have been a time with at least as 
dramatic changes as during industrialization.

Middle Norrland, as well as large parts of the rest of 
northern Europe, underwent an enormous social trans-
formation during the medieval period. Through the in-
vestigations discussed above, we can shed light upon the 
fundamental social changes caused by the religious tran-
sition – from a variation rich ancient Scandinavian cult 
to a dogmatic Catholic Christian religion, with the as-
sociated ecclesiastical organisation under the leadership 
of the Pope in Rome. Incipient kingdom and state forma-
tion, with the institutionalization and territorialization 
processes of The Crown, similarly lead to considerable 
changes through the introduction of a fiscal and legal 
system of government. During this time the medieval 
feudal society was formalised, agriculture was made 

more efficient and the use of Latin script introduced. 
Life was subject to an increased level of economics and 
individualization, with clear expressions in urbanization 
and the introduction of a monetary economy.

The developments in middle Norrland were not 
unique, but the social changes have neither had the same 
character, occurred in the same way or at the same time, 
nor led to the same results in all places. Shifting histori-
cal, cultural and geographical conditions in different re-
gions have created different possibilities and led to dif-
ferent developmental paths in different areas. A region-
al perspective is therefore important. In Norrland, for 
example, no towns were founded during the medieval 
period, but other types of central place were established 
with the functions that were associated with towns in 
other areas. These functions were distributed between 
several sites within a larger area, as is particularly visible 
in Ångermanland and Medelpad. In Medelpad, the me-
dieval dean was in Skön, the bailiff in Selånger and a re-
gional “storman” (“big man”) in Njurunda. The medieval 
construction of towers on the churches of these sites is a 
manifestation of their importance. Similar relationships 
can be seen in Ådalen, in Ångermanland; between Bjär-
trå, Torsåker, Styrnäs and Överlännäs. Further examples 
of the regional expression of widespread changes have 
been given in the case studies for the Europeanization 
of Norrland.

The various forms of medieval Europeanization had 
impacts on most aspects of the lives of people in Ånger-
manland and Medelpad, affecting religious and adminis-
trative areas as well as the economic and social spheres. 
The question is then, as to whether we can understand 
the significance of these changes for medieval people 
in Norrland? They lived, after all, in a totally different 
world and time with different frames of reference from 
our own. This is a general problem that remains to be 
understood for all historical research. With Gadamer’s 
hermeneutic approach it is important to emphasize that 
knowledge and understanding of history is created in a 
dialectic between history and the present. In this way 
the researcher is placed in their historical and social 
context, and the influence of contemporary society on 
the interpretations is made visible.

In order to enhance this awareness, I have chosen to 
shed light on the “history of effects” between our own 
time and the medieval period. I do this by illuminating 
earlier generation’s historiography of the medieval peri-
od of Norrland, and the central places investigated, along 
with the use of this particular history today. Therefore, 
despite the fact that this study focuses on the medieval 
period, it is just as much about ourselves and our own 
time, and in addition, the time that has passed between 
the medieval period and the present.

The use of place names and the oral narration of 
history belong to historiography as much as authorship 
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and scientific local history research. This study has 
given an enhanced picture of the historiography of 
Norrland’s medieval period, and especially the role 
of historical “traditions”, for both the general public 
and researchers. The growth of scientific local his-
torical research around the turn of the 20th Century 
was of particular importance for the historiography 
of the medieval central places of Norrland. Dur-
ing this time a number of primary school teachers, 
adult education college teachers and priests played 
a vital role. Community planning, adult education 
(folkbildning) and science were important issues that 
could be united in the interest surrounding local me-
dieval remains and their history. It is evident that 
the history of these sites has been formed in close 
relationship with both contemporary social develop-
ments and earlier understandings of the history of 
the sites. Pierre Bourdieu’s cultural-sociological con-
cepts of ‘capital’, ‘habitus’ and ‘field’ have contributed 
here to an increased understanding.

In terms of Bourdieu’s methodological framework, 
this study of the use of cultural heritage in relation to 
the medieval period and the cultural environments 
investigated, indicates a broad commitment to and 
interest in the field of cultural heritage from the gen-
eral public as well as state organizations. One can 
also emphasize here the importance of the archaeo-
logical investigations in the attention that has been 
created around the medieval period and the cultural 
environments in question. It is evident that, through 
continued cooperation around common goals and 
ambitions, there are good possibilities for cultural 
heritage and cultural environmental work to actively 
contribute to regional development in Västernorr-
land. There are a number of good examples of how 
scientific research and adult education, engage-
ment in local history and regional development can 
strengthen each other.

Many questions, however, have been only touched 
upon in this book. Among them are those concern-
ing: the relationship between the central places and 
the other medieval settlements in the area; changes 
in nutritional intake and diet that are suggested by 
the osteological and environmental archaeological 
analyses; how historiography in the region developed 
after the Second World War; the study of gender in 
the medieval period as well as in historiography and 
the use of cultural heritage; the significance of cul-
tural environmental work for society’s overall view 
of history.

It is, of course, both important and entirely pos-
sible that the above subjects be discussed in con-
siderably more detail, along with many other areas 
that have been touched upon within this thesis. I 
have, however, chosen to emphasize the importance 

of looking at Europeanization, historiography and the 
use of cultural heritage as dependent upon each other, 
and thus important to discuss together. In this way, I 
wish to stress that archaeology, together with other 
research on cultural history, has an important role to 
play in contemporary social development. In addition, 
it can, and should be integrated to a larger degree with 
other parts of cultural environmental work and cultural 
heritage research. Together, and from cultural heritage 
perspective, these three aspects of Norrland’s medieval 
period create a broader overall picture of the social role 
of research and the cultural environment. In this view 
an interest in history, local enthusiasm and cooperation 
between different areas of society are of great conse-
quence in regional social development. In other words, 
science and development within these areas do not stand 
against each other as is sometimes asserted in the debate 
on their respective goals and directions. They are inter-
related.

Translated by Phil Buckland
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skab. Skrifter 1/1���. (Även i Konferenser 3�. Kungl. Vitter-
hets Historie och Antikvitets Akademien)

- 1���b. Hamn i kungens namn! Sankt Olofs hamn i Selånger. 
Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i Norden:20�-221. 
Skrifter utgivna av Riksarkivet 3. Stockholm.

- 1���c. Medeltida statsmakt i Norrland. Etableringen av de 
medeltida kungsgårdarna längs Norrlandskusten. Arkeologi i 
Mittnorden. Ett symposium kring nya arkeologiska forsknings-
rön:�3-11�. Acta Antiqua Ostrobotniensia. Vasa.

- 1���d. Kampen om Kutuby. Meningar om en medeltida kungs-
gård. Kulturmiljövård 2/1���:��-101.

-  1���a. Sankt Olof i fornforskningens tjänst. Ett helgon mel-
lan vetenskap och politik. Regionala samband och cesurer. 
Mitt-Norden-symposium II:1�3-1�2. KVHAA:s Konferenser 4�. 
Stockholm.
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- 1���b. Boteå på ärkebiskop Ulfssons tid. Tidsspår 1���-��:��-
�2 (med bidrag av J. Björkman.)

- 2000a. Husabyar i Norrland? Undersökningar kring Hälsinge-
lagens Uppsala öd. En bok om Husbyar:��-�1. Riksantikvarie-
ämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Skrif-
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Arkæologi og antropologi – indsigt og udsyn.

Grundberg, Leif & Barbro Hårding. 2003. Arkeologisk undersök-
ning av en medeltida begravningsplats och boplats från järn-
åldern, raä 23 och ��. Torsåkers socken, Ångermanland. Del 1 
och 2. Rapport 2003:4. Länsmuseet Västernorrland.

Grundberg, Leif & Kenneth Jonsson. 2004. Skatterna från Tuna 
kyrka och myntcirkulationen i Norrland under 1100- och 
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Internet. www.numismatiskaforskningsgruppen.su.se.

Grundberg, Leif & Rabbe Sjöberg. 1��2. Labyrintforskning i norra 
Ångermanland. Arkeologi nolaskogs. Fornlämningar, fynd och 
forskning i norra Ångermanland:��-��. Örnsköldsviks kom-
muns skriftserie. Örnsköldsvik.

Grundberg, Leif & Pia Nykvist (red.) 1��4. En norrlandsbygd möter 
yttervärlden. Styresholmsprojektets medeltidssymposium på Hola 
folkhögskola 26-28 juni 1��2. Härnösand.

Grundström, Zacharias. 1�0�-1�0�. Lifvet vid en ångermanländsk 
gästgifvaregård. Sägner, historier och profetior. Örnsköldsviks 
Allehanda.

Gräslund, Anne-Sofie. 1��1. Var begravdes bygdens första kristna? 
Kyrka och socken i medeltidens Sverige:3�-4�. Studier till Det 
medeltida Sverige �. Stockholm.

- 1���. Kristna inslag i Jämtlands vikingatid. Jämtlands krist-
nande:21-44. Projektet Sveriges kristnande. Publikationer. 4. 
Uppsala.

- 2001. Ideologi och Mentalitet. Om religionsskiftet i Skandinavien 
från en arkeologisk horisont. Occasional Papers in Archaeology 
2�. Uppsala.

Guillou, Jan. 2002. Berättelsen om berättelsen om Arn Magnus-
son. I Arns fotspår:1�-34. Stockholm.

Gullbro, Göran. 1���. Märta i Hola; en del i skapandet av lokal 
identitet? En studie om hur historien påverkar lokal identitet. 
Opubl. B-uppsats i etnologi, Umeå universitet.

Gurevich, Aron J. 1���. Categories of Medieval Culture. London.
- 1��2 (1���). Medieval Popular Culture. Problems of Belief and 

Perception. Cambridge.
Gustafsson, Anders. 2001. Arkeologihistoria som historia och som 

arkeologi. Studier i arkeologiens egenhistorier. GOTARC. Series 
B. Gothenburg Archaeological Thesis No 1�. Göteborg.

Gustafsson, Anders & Håkan Karlsson. 2004. Plats på scen. Kring 
beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar ge-
nom tiderna. Stockholm.

Gustafsson, Berndt. 1��3. Kyrkan och arbetarrörelsen. Härnösands 
stift i ord och bild:�1�-�3�. Stockholm.

Gustafsson, Bo. 1���. Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och 
Uppsalakyrkan. En studie i anslutning och integration av de mel-
lannorrländska landskapen under perioden 1188-1350-tal. Opu-
bl. D-uppsats i kyrkohistoria, Uppsala universitet.

Gustafsson, Gustaf. 1���. Ångermanlands (krono)fogdar 1�2�-
1�1�. Från Ångermanland. Kulturhistoriska uppsatser:3-20. 
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Gustafsson, Lotten. 2002. Den förtrollade zonen. Lekar med tid, 
rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland. Nora.

Gustafsson, Maria. 1��0. Grundsunda kyrka och dess klockstapel. 
En beskrivning av byggnader och vissa inventarier ur konstve-
tenskaplig synpunkt. C-uppsats i konstvetenskap, Umeå uni-
versitet.

- 1��2. Medeltidskyrkornas öde i Medelpad och Ångermanland 
under 1�00- och 1�00-talen. Ångermanland-Medelpad 1��2-
�3:4�-��.

Gustafsson, Peter. 1���. Om medeltid vid norra västerbottenskus-
ten. Rapport. Maritimhistoriskt symposium. Luleå 1�76:20�-21�. 
Luleå.

Gustavsson, Gereon, Ture Karlström & Helmer Söderbäck (red.) 
2000. Kyrkorna i Forsa och Högs församlingar. Forsa.

Gustin, Ingrid. 1���. Vikter och varuutbyte i Uppåkra. Fynden i 
centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra:243-2��. Uppå-
krastudier 2. Lund.

- 2004. Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kul-
tur under vikingatid. Lund Studies in Medieval Archaeology 
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Göteborgs studenter. Biografier. Del II. 1�1�.
Götherström, Anders. 2001. Aquired or inherited prestige? Mo-

lecular studies of family structures and local horses in Central 
Svealand during the Early Medieval period. Theses and Papers 
in Scientific Archaeology 4. Stockholm.

Götherström, Anders, Leif Grundberg & Barbro Hårding. 2001. 
Kinship, Religion and DNA. Y-Chromosomal Microsatellites 
Used on a Medieval Population. International Journal of Oste-
oarchaeology. (In press).

H. K. H. Kronprinsens tal vid Västernorrlands läns hembygds-
förbunds hembygdsfest i Hampnäs Söndagen den 1 juli 1�34. 
Ångermanland-Medelpad 1�34:�-11.

Hadorph, Johan. 1���. Olafs saga Helga Haraldssonar. Stockholm.
Hagberg, Jan-Erik. 1��3. I det glesa kulturarvet. Modernisering och 

kulturarv. Essäer och uppsatser:14�-1�0. Stockholm.
Hallenberg, Mats. 2001. Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvalt-

ning och statsbyggande under tidig Vasatid. Stockholm.
Hallencreutz, Carl Fredrik. 1��3. När Sverige blev europeiskt. Till 

frågan om Sveriges kristnande. Vitterhetsakademins skriftserie 
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Hallgren, Bengt G. 1���. Från själastuga till Sankt Olavslopp – 
tidsperspektiv på Sankt Olav i Härnösands stift. Helgonet i Ni-
daros. Olavskult och kristnande i Norden:2��-2��. Stockholm.

Hallström, Gustaf. 1�2�. N. J. Ekdahls norrländska resor och 
samlingar 1�2�-1�30. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 
1�2�-1�2�:�3-1�0. Härnösand.

- 1�30. Medeltida försvarsverk i Norrland. I. Norrlands för-
svar:�4-10�.

- 1�31. Medeltida försvarsverk i Norrland. II. Norrlands försvar 
1�31:��-12�.

- 1�32. Lapska offerplatser. Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. 
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- 1�42. Lövångers sockens forntid, belyst av fynd och fornläm-
ningar. Lövånger. En sockenbeskrivning. Första delen. Umeå.

- 1�4�. Lövångers sockens forntid. 2. Lövånger. En sockenbeskriv-
ning. Andra delen. Umeå.

Hamberg, Nils. 1�12. Bidrag till Grundsunda kyrkas och församlings 
krönika. Örnsköldsvik.

Hansson, Anders. 1��4. Tibrandsholm. En norrlandsbygd möter yt-
tervärlden. Styresholmsprojektets medeltidssymposium på Hola 
folkhögskola 26-28 juni 1��2:�3-��. Styresholmsprojektets 
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Hansson, Anders, Carina Olson, Jan Storå, Stig Welinder & Åsa 
Zetterström. 200�. Agrarkris och ödegårdar i Jämtland. Öst-
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Hansson, Hans. 1���. Gotländska tingshamnar. Föredrag i Vitter-
hetsakademien den � februari 1���. Gotländskt arkiv 1���:2�-
34.

Hansson, Jim. 200�. Runmarö projektet. Opubl. handling. Söder-
törns högskolas arkeologiska förening.

Hansson, Martin. 2001. Huvudgårdar och herravälden. En studie 
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Harrison, Dick. 1���. Centralorter i historisk forskning om tidig 
medeltid. ”…gick Grendel att söda det höga huset…” Arkeologiska 
källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järn-
ålder. Rapport från ett seminarium i Falkenberg 16-17 novemberg 
1��5:2�-2�. Slöinge projektet 1. Halmstad.

- 1���. Skapelsens geografi. Föreställningar om rymd och rum i 
medeltidens Europa. Svenska Humanistiska Förbundet 110. 
Stockholm.

- 2002. Karl Knutsson. En biografi. Lund.
- 2003. Europa i världen – Medeltiden. Stockholm.
- 2004. Recension av: Lotten Gustafsson, Den förtrollade zonen 

(2002). Historisk tidskrift 1/2004:144-14�.
Hasselberg, Bertil. 1�1�. Artikel i Örnsköldsviks-Posten.
- 1�22. Till Grundsunda sockenkrönika. Opubl. manuskript. En-

skilda arkiv C42. HLA.
Hasselberg, Carl J. E. 1�3�. Grundsunda kyrka och övriga kyrkliga 

byggnader i Grundsunda församling. Några anteckningar. Örn-
sköldsvik.

Hedblom, Folke. 1���. Ella Odstedt 1��2-1���. Svenska landsmål 
och svenskt folkliv 1���.

Hedlund, Lennart. 1���. I Högom Tid. Ett studiematerial om järnål-
dern i Västernorrland. Sundsvall.

Hedman, Mariann & Björn Eklund (red.) 2002. Kulturkamp i norr. 
Talet vid stenen. I Pelle Molins fotspår. 1� olika röster om en käm-
pande målare och författare. Sollefteå hembygdsförening. Sol-
lefteå.

Hedman, Sven-Donald. 2003. Boplatser och offerplatser. Ekonomisk 
strategi och boplatsmönster bland skogssamer 700-1600 AD. Stu-
dia archaeologica Universitatis Umensis 1�. Umeå.

Helander, Sven. 1���. Liturgin som källa till Sveriges kristnande. 
Kristnandet i Sverige. Gamla källor och nya perspektiv: 1��-1�0. 
Projektet Sveriges kristnande. Publikationer. �. Uppsala.

Helgesson, Bertil. 2002. Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och 
regioner. Uppåkrastudier �. Acta Archaeologica Lundensia Se-
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Hellberg, Lars. 1��4. ”Svetjud och Norrlanden. En kompakt forsk-
ningsrapport.” Florilegium Nordicum. En bukett nordiska språk- 
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Hellbom, Algot. 1��1. Har Njurunda haft åtta kyrkor? Från Ådalar 
och Fjäll 1��1:1��-1�0.

- 1��2. Medelpads äldre urkunder. Det gamla Medelpad nr �. 
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- 1���. Medelpads runstenar. Sundsvall.
- 1��0. Ordbok över Njurundamålet. Acta Universitetis Umensis 
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- 1��2. Museer, hembygdsrörelse och kulturminnesvård. Väster-
norrland. Ett sekel 1862-1�62. Del II:14�-1��. Härnösand.

- 1��4. Mordet i Nätra kyrka. Sanning och sägen. Ångermanland 
13:13-22.

- 1���. Själevads gamla kyrka. Fakta och funderingar. Själevad 
1���:1-12. Örnsköldsvik.

Hellman, Theodor. 1�14. Redogörelse för de av föreningen sommaren 
1�14 i Härnösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga 
kurserna i hembygdsforskning och hembygdsundervisning för 
norrländska folkskollärare. Härnösand.

- 1�1�a. Redogörelse för de av föreningen sommaren 1�15 i Här-
nösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga kurserna i 
hembygdsforskning och hembygdsundervisning för norrländska 
folkskollärare. Föreningen för norrländsk hembygdsforskning. 
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lärare. Föreningen för norrländsk hembygdsforskning. III. Her-
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bygdsforskning 1�1�:3-�1.

- 1�1�b. Den svenska folkskollärarekårens fortbildning. En utred-
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cese of Turku. A Systematic Classification and Chronology. Finska 
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- 1���a. S:t Olofs hamn på Drakön, Kyrkesviken i Ultrå och 
Jungfruhamn på Bjurön. Baspunkter vid medeltidens segelled 
längs Norrlandskusten. Studier i norrländsk forntid, s. ��-�3. 
Acta Bothniensia Occidentalis. Umeå.

- 1���b. Rapport över undersökning av hamnplatsen Sankt Olofs 
hamn på Drakön, Idenors sn, Hälsingland. Opubl. rapport.

- 1��3. Ett Vadstena-märke i Kyrkbyn i Piteå. Norrbotten 1��2-
�3:��-�2.

- 1��4. Ett medeltida myntfynd från Tingsholmen vid Piteå. 
– Till del bevarat i läroverksamlinge i Umeå. Thule 2/1��4:1�-
21. Norrländsk kulturtidskrift.

- 1���. Müntzen im Mittelalterlichen Kyrkbyn in Piteå. In hon-
orem Evert Baudou:��-10�. Archaeology and Environment 4. 
Umeå.

- 1���a. Något om förutsättningar för medeltidsarkeologiska 
undersökningar vid norrlandskusten. Landsarkivet i Härnö-
sand 50 år 1�35-1�85. Symposiet ”Städers uppkomst och liv” 17-1� 
september 1�85. II:2�-3�. Arkiv i Norrland �. Härnösand.

- 1���b. En njurdolk i Kyrkbyn i Piteå. Studier i norrländsk forn-
tid 2:1�2-1�0. Umeå.

- 1��1. Sankt Olofs hamn på Drakön – än en gång. Faxeholm och 
nordsvensk medeltid. Ett idéseminarium i Söderhamn 11-12 april 
1��1:40-44. Gävle.

- 1���. Drakön, den tidigare Kalvön. Oknytt nr 3-4 1���:��-��. 
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift.

- 1���. Ett beslag tillverkat av tvättfatsplåt – påträffat i S:t 
Olofs hamn på Drakön. Fornvännen �3:��-��.

Hugo, Per. 1�14. Översikt av de fasta fornlämningarna i Ångerman-
land. Hembygden 1�14. Organ för Hola folkhögskolas elevför-
bund:11-1�. 

Hur blir kulturarvet näringslivsrelevant & hur säkra fortvariga resul-
tat? ISKA. Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv. 
Härnösand 200�.

Hvarfner, Harald. 1���. Fångstmän och nybyggare i Ångermanäl-
vens källområden under järnåldern. Arkiv för Norrländsk Hem-
bygdsforskning 1���. Härnösand.

- 1��4. Öde kyrkstad. Kyrkbyn – Piteå sockencentrum före 
140�. Norrbotten 1��4-��:21-2�.

Hyenstrand, Åke. 1��4. Centralbygd-Randbygd. Strukturella, ekono-
miska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järn-
ålder. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-
European Archaeology �. Stockholm.

- 1���. Sverige �8�. Makt och herravälde I. SAR. Stockholm Ar-
chaeological Reports Nr 24, 1���. Stockholm.

Hülphers, Abraham. 1���. Dagbok öfwer en resa genom Norrland 
1758. Utg. Av N.-A. Bringéus & H. Hvarfner. Stockholm.

- 1���. Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första sam-
lingen om Medelpad 1771 samt Fierde Samlingen om Ångerman-
land 1780. Facsimileutgåva efter originalupplagorna utgivna i 
Westerås 1��1 och 1��0. Umeå.

Hållans, Ann-Mari & Carolina Andersson. 1��2. Acquiring, Using 
and Discarding. Consumption Patterns in the Late 1�th Centu-
ry Town of Nyköping. Rescue and Research. Reflections of Socie-

344 34�



ty in Sweden 700-1700 A.D., s. 1�1-220. Riksantikvarieämbetet. 
Arkeologiska undersökningar Skrifter No 2. Stockholm.

Hårding, Barbro. 1���. Drakön. Osteologisk analys av medeltida 
djurben från S:t Olofs hamn på Drakön, Idenor socken, Hälsing-
land. Dnr 10�/82. Statens historiska museum, osteologisk rap-
port 1���:1.

- 1���a. Osteologisk undersökning av de medeltida borgarna Sty-
resholm och ”Pukeborg” i Ångermanland. Opubl. rapport.

- 1���b. Osteologisk undersökning av den medeltida handelsplat-
sen S:t Olofs hamn, Raä 136, Selångers socken, Medelpad. Opubl. 
rapport.

- 1���. Gravfältet i Björkå. Osteologisk analys av brända och 
obrända ben från det vikingatida gravfältet Raä 1� vid Björk–
åbruk, Överlännäs socken i Ångermanland. Opubl. rapport, 
Länsmuseet Västernorrland.

- 1���. Bjärtrå fäste. Osteologisk analys av brända och obrända 
djurben från en medeltida befästning i Bjärtrå socken, Raä 44, 
Ångermanland. Opubl. rapport.

Häggström, Anders. 2000. Levda rum och beskrivna platser. Former 
för landskapsidentitet. Kulturens frontlinjer 30. Stockholm.

Häggström, Olof. 1��2. Bjärtrå socken. Saga och sanning. Anteck-
ningar av Per Edholm. Gävle.

Högberg, Olof. 1���. Torsåkersbygdens Förtider. Efter föreläsning på 
stället. Hernösand.

- 1�0� (Ny uppl. 1�21). Den stora vreden. Nordsvenska öden ur 
hävd och sägen, III. Överlandsherren. Stockholm.

- 1�1�. Förord. Boken om Högsjö. En norrländsk sockenkrönika. 
Kulturbilder, sägner och minnen. Stockholm.

- 1�31. Från det medeltida Njurunda. Minnesskrift till Medelpads 
fornminnesförenings tjugufemårsdag 2�/� 1�31:43-�0. Sunds-
vall.

Högberg, Olof & Anders Wide. 1�10. Ljungans ådal från turist- och 
fornminnessynpunkt. Stockholm.

Industrisamhällets kulturarv som regional utvecklingskraft. Slutut-
värdering av ISKA 2000-2002. ISKA – Ramprogrammet för 
industrisamhällets kulturarv. Landstinget Västernorrland. 
Härnösand 2004.

Ingelow, Jules & Iwar Nilsson. 1�2�-1�3�. Svenska Folkförfattare. 
Bygdediktare, hembygds- och folklivsskildrare. Del I-III. Hvet-
landa.

Isaksson, Olov & Folke Isaksson. 1��2. Gammelstad. Kyrkby vid 
Lule älv. Luleå.

Jacobsson, Carina. 1���. Varför finns uppländska krucifix i Norr-
land? Krucifixen i Järvsö och Segersta i Hälsingland. Fornvän-
nen 1���/2:12�-134.

Janson, Sverker. 1��2. Inledning. Jämtlands och Härjedalens histo-
ria. Arkeologisk inledning :11-13. Stockholm.

- 1��4. Kulturvård och samhällsbildning. Nordiska museets 
Handlingar �3. Stockholm.

Jansson, Seth. 1��2. Avafjärden och Avafjärdsvraket. Bottnisk kon-
takt. Maritimhistorisk konferens:44-�1. Örnsköldsvik.

- 1���. Avafjärden och avafjärdsvraket. Bottnisk kust. Svenska 
Kryssarklubbens Årsskrift 1�88:1��-1��.

- 1��4. Ett medeltida skeppsvrak i en skyddad farled. Opubl. ma-
nuskript.

Jansson, Sven B. F. 1��4. Västmanlands runinskrifter. Sveriges run-
inskrifter, band 13. Stockholm.

Jansson, Sven-Bertil. 1��4. Engelbrektskrönikan. Stockholm.
Jantzen, C. & Kock, J. 1���. Mosens fœstningsvœrker. Skalk 

1/1���:3-�.
Jarrick, Arne 1���. Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, 

vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige. Stockholm.

Jensen, Ola W. 2002. Forntid i historien. En arkeologihistorisk studie 
av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till 
och med förupplysningen. GOTARC Serie B, No 20. Institutio-
nen för arkeologi, Göteborgs universitet. Göteborg.

JHD = Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. 1�43- . Öster-
sund.

Johansson, Conny. 1��3. Söljgjutare i Kv. Repslagaren i Lund : En 
materialbearbetning av metallverkstadslämningar från 1100-ta-
let. Opubl. C-uppsats i medeltidsarkeologi, Lunds universi-
tet.

Johansson, Ella (red.) 2002. Periferins landskap. Historiska spår och 
nutida blickfält i svensk glesbygd. Skrifter från forskningspro-
jektet Flexibilitet som tradition. Ängersjöprojektet �. Lund.

Johansson, Levi. 1�1�. Avdelningen för folkmålsforskning. Berät-
telse över verksamheten år 1�1�. Arkiv för norrländsk hem-
bygdsforskning 1�1�:13�-141.

- 1�1�. Avdelningen för folkmålsforskning. Berättelse över 
verksamheten år 1�1�. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 
1�1�:11�-11�.

- 1�22. De vanligaste kyrkosägenmotiven i Norrland. Jämten 
1�22:31-3�.

- 1�44. En byskollärares minnen. Årsböcker i svensk undervis-
ningshistoria, �0. Stockholm.

- 1��3. Kyrka och kult i sägen och folktro. Härnösands stift i ord 
och bild:13�-14�. Stockholm.

Johansson, Peter. 1��2. Skaffare eller roffare? En arkeologihistorisk 
studie rörande materialinsamling och forskning vid Älvsborgs 
länsmuseum/Vänersborgs museum. Västgöta-Dal 1��2:�-�2.

- 1���. De arkeologiska samlingarna vid Älvsborgs länsmuseum. 
En historia om samlare och samlande. Västsvenska arkeologihis-
torier:42-��. Gotarc Serie C No 24. Göteborg.

Johansson, Roger. 2001. Kampen om historien. Ådalen 1�31: sociala 
konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1�31-2000. Stock-
holm.

Johnson, Anders. 200�. Affärsidéer, varumärkesbyggande & storytel-
ling – nya sätt att använda kulturarvet. ISKA. Industrisamhäl-
lets kulturarv. Härnösand.

Johnson, Matthew. 1���. An Archaeology of Capitalism. Oxford.
Jonsson, Anita. 1���. Landskapet runt Risöfjärden. En kulturland-

skapsanalys utifrån äldre lantmäteriakter. Människor och mil-
jöer runt Risöfjärden. Örnsköldsvik.

Jonsson, Ingvar. 1��1. Jordskatt och kameral organisation i Norrland 
under äldre tid. Umeå.

Jonsson, Kenneth. 1��3. Översikt över fastlandsmyntningen ca 
11�0-12�0. NM XXXIV, ��-103.

- 1��2. Erik Knutsson eller Erik Eriksson? Svensk Numismatisk 
Tidskrift 1��2:4/�, 104-10�.

- 1���. Från utländsk metall till inhemskt mynt. Myntningen i 
Sverige ��5-1��5:43-�1. Stockholm.

- 1���. Myntfynden från Eketorps fornborg. Eketorp-III. Den 
medeltida befästningen på Öland. Artefakterna:1�0-1��. Stock-
holm.

- 2002. Utvecklingen av ekonomin som den speglas i myntning-
en. Birger jarls tid – en brytningstid? Sex föreläsningar från ett 
symposium i Stockholm våren 2001 (red. L. Annerbäck). Runica 
et medievalia. Opuscula �, 43-�2.

Jonsson, Kristina. 1���. Bland barnaföderskor, spädbarn och ”vux-
na barn” – social och religiös kontroll speglad i gravmaterialet 
från Västerhus. META nr 4/1���:12-3�. Medeltidsarkeologisk 
tidskrift.

Jonsson, Marita. 1���. Medeltidsveckan ger gotlänningarna själv-
känsla och framåtanda. Museerna inför 2000-talet. Rapport från 
ett seminarium arrangerat med anledning av Sten Rentzhogs 60-
årsdag den 10 april 1��7:��-��. Stockholm.

Jonzon, Israel. 1��3. Kring Hälsingland och dess gamla folkland. Kul-
turhistoriska utblickar. Valda uppsatser. Ljusdal.

344 34�



Jørgensen, Lars. 2002. Kongsgård – kultsted – marked. Overvejel-
ser omkring Tissøkompleksets struktur og funktion. Plats och 
praxis. Studier av nordisk förkristen ritual:21�-24�. Vägar till 
Midgård 2. Lund.

Karlsson, Ann Mari. 1���. Stjärnvalv i det senmedeltida Sverige. 
Stockholm.

Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (red.) 2004. Historien är nu. En 
introduktion till historiedidaktiken. Lund.

Karlsson, Lennart. 1���. Romansk träornamentik i Sverige. Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History 
of Art 2�. Stockholm.

- 1���. Ett laggkärl av annorlunda slag. Den märkliga dopfunten 
i Alnö. Hemslöjden nr � 1���.

Kenyon, John R. 1��0. Medieval Fortifications. The Archaeology of 
Medieval Britain. Leicester.

Kieffer-Olsen, Jakob. 1��0. Middelalderens gravskik i Danmark 
– en arkeologisk forskningsstatus. Hikuin 1�:��-110.

- 1��2. Dateringen av den middelalderlige kirkegård i Lödde-
köpinge – et debatoplæg. META 1-2/�2. Medeltidsarkeologisk 
tidskrift.

- 1��3. Grav og gravskik i det middelalderlige Danmark. 8 kirke-
gårdsudgravninger. Århus.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1���. Destination Culture. Tour-
ism, Museums and Heritage. Los Angeles and London.

Kjellman, Gunilla. 1��3. Varats oändliga tinglighet. En studie om 
föremål som kulturbärare. Stockholm.

Kjöllerström, Sven. 1��1. Prosterier, pastorat och kyrkoherdar i 
Uppsala stift år 1�2�. Personhistorisk Tidskrift 1��0:��-110.

KL = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till 
reformationstid. Band 1-21. 1���-1���. (2. uppl. 1��0-1��2).

Klackenberg, Henrik. 1��2. Moneta nostra. Monetariseringen i 
medeltidens Sverige. Lund Studies in Medieval Archaeology 
10. Lund.

Kleberg, Carl-Johan. 1���. Bevarandemålet i den nya kulturpoli-
tiken. Forntid och Framtid – vänbok till Roland Pålsson:1�-3�. 
Stockholm.

af Klintberg, Bengt. 1���. Svenska folksägner. Stockholm.
- 200�. Ella Ohlsons (Odstedts) folkminnesuppteckningar i 

Nordiska museets arkiv. Oknytt nr 3-4 2004:130-141. Johan 
Nordlander-sällskapets tidskrift.

- (utg.) 2004. Ella Odstedt, Norrländsk folktradition. Uppteckning-
ar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg. Acta Acade-
miae Regiae Gustavi Adolphi �4. Uppsala.

Kōčka-Krentz, Hanna. 1��3. From the Research into Medieval 
Wooden Tower Houses on the Polish Territories. The Study of 
Medieval Archaeology:2�3-2��. Lund Studies in Medieval Ar-
chaeology 13. Stockholm.

Koht, Halvdan. 1���. Schultz, Niels Stockfleth. Norsk Biografisk 
Leksikon Bind XIII:�-11. Oslo.

Koivunen, Pentti. 1���. Oaravaisensaari och Kainuunkylä – medel-
tida boplatser i Tornedalen. Historisk tidskrift för Finland.

- 1��1. Ur finska Tornedalens förhistoria. Tornedalens historia I. 
Från istid till 1600-talet:��-1��. Haparanda.

Kresten, Peter. 1���a. Stenfynd från Ångermanland och Medelpad. 
Geoarkeologiskt laboratorium, Opubl. Analysrapport nr �-
1���.

- 1���b. Slagg och metall från Kyrkesviken. RAÄ 121, Grundsun-
da sn, Ångermanland. Geoarkeologiskt laboratorium, Opubl. 
Analysrapport nr 22-1���.

Kristiansen, Kristian. 200�. Förslag till Institut för kulturarvsforsk-
ning. Opubl. rapport.

Kullman, Ivar. 2000. Syllar och söljor. En funktions- och byggnadstek-
nisk analys av Gamla Kyrkbyn i Norrbotten. Opubl. CD-upp-
sats i arkeologi, Umeå universitet.

Kultur och delaktighet. Regeringens skrivelse 2001/02:1��. 
Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål. Regeringens proposi-

tion 1���/��:114. Stockholm 1���.
Kulturarv ger livskraft. Hållbar utveckling ur humanistiskt och histo-

riskt perspektiv. Fördjupad omvärldsanalys för kulturmiljöområ-
det 2005. Riksantikvarieämbetet 200�. Stockholm.

Kulturarv i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart! Vision och 
strategi 2004-2006. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2004.

Kulturarv är mångfald. Fördjupad omvärldsanalys för kulturmiljö-
området 2004. Riksantikvarieämbetet 2004. Stockholm.

Kulturmiljövård i skogen. Att känna och bevara våra kulturminnen. 
Skogsstyrelsen. Jönköping 2002.

Kulturmiljövård. Regeringens proposition 1���/��:104. Stockholm 
1���.

Kulturminnesvård. Betänkande av 1�65 års musei- och utställnings-
sakkunniga. SOU 1��2:4�. Stockholm 1��2.

Kulturpolitik. Regeringens proposition 1���/��:3. Stockholm 
1���.

Kulturpolitikens inriktning. Slutbetänkande av kulturutredningen. 
SOU 1���:�4. Stockholm 1���.

Kulturutskottets betänkande 1���/��: KrU1.
Kyhlberg, Ola. 1���. Vågar och viktlod. Eketorp-III. Den medeltida 

befästningen på Öland. Artefakterna:1��-1��. Stockholm.
Källström, Olle. 1�34. Gustav Vasas silverreduktion från Med-

elpads och Ångermanlands kyrkor. Ångermanland-Medelpad 
1�34:10�-120.

Källström, Staffan. 2000. Framtidens katedral. Medeltidsdröm och 
utopisk modernism. Stockholm.

Lager, Linn. 2002. Den synliga tron. Runstenskors som en spegling 
av kristnandet i Sverige. Occasional Papers in Archaeology 31. 
Uppsala.

Lagerbring, Sven. 1���. Swea rikes historia, ifrån de äldsta tider til 
de närwarande. Del 1. Stockholm.

Lagerqvist, Lars O. 1��0. Svenska mynt under vikingatid och med-
eltid (ca ��5-1521) samt gotländska mynt (ca 1140-1565). Numis-
matiska bokförlagets handboksserie nr 4. Stockholm.

Lagerstedt, Anna. 2004. Det norrländska rummet. Vardagsliv och 
socialt samspel i medeltidens bondesamhälle. Stockholm Studies 
in Archaeology 30. Stockholm.

Lagerström, Herbert (red.) 1�3�b. Hampnäs. Norra Ångerman-
lands Folkhögskola 1�10-1�35. Minnesskrift. Örnsköldsvik.

- 1�32. Fornlämningarna i Själevads socken. Från bygden Nord-
anskogs 2:�-2�.

- 1�3�a. Hampnäs folkhögskola 1�10-3�. Namn och konturer. 
Hampnäs. Norra Ångermanlands Folkhögskola 1�10-1�35. Min-
nesskrift:3-22. Örnsköldsvik.

- 1��0. Lösa fornfynd och fasta fornlämningar i Själevad. Ång-
ermanlandsbygd. Hampnäs folkhögskola 1�10-1�50. Jubileums-
skrift:12-32. Örnsköldsvik.

Larsen, Hjalmar (red.) 1�34. Studier tillägnade Gunnar Ekholm 13/3 
1�34. Uppsala.

Larsson, Birgitta. 1���. En studie av Magnus Erikssons mynt 1340-
54. Opubl. B-uppsats i arkeologi, Stockholms universitet.

Larsson, Gunnar. 1���. Husabyarna – led i en forntida samhälls-
planering. Tekniska högskolan i Stockholm. Meddelanden från 
Institutionen för fastighetsteknik, 4:4�. Stockholm.

- 1��0. Kyrkbyggnadssägner från Hälsingland. Kring sägenstoff 
som historisk källa. Tre kulturer �:34-4�. Medlemsbok för Jo-
han Nordlander-sällskapet.

Larsson, Lars. 2002. Uppåkra – Research on a Central Place. Re-
cent Excavations and Results. Central Places in the Migration 
and Merovingian Periods:1�-30. Uppåkrastudier �. Acta Ar-
chaeologica Lundensia 3�. Stockholm.

34� 34�



- 2003. Praktbygge i Uppåkra bär spår av blot och ceremonier. 
Populär Arkeologi nr 1/2003:2�-31.

Larsson, Lars & Birgitta Hårdh (red.) 1���. Centrala platser, cen-
trala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En vänbok 
till Berta Stjernquist. Uppåkrastudier 1. Acta Archaeologica 
Lundensia Series in �º, No. 2�. Stockholm.

Larsson, Lars-Olof. 2002. Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? 
Stockholm.

Larsson, Mats G. 1��0. Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar den vittfar-
nes resa 1036-1041. Stockholm.

Larsson, Stefan. 2000. Stadens dolda kulturskikt. Lundaarkeologins 
förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för 
källmaterialsproduktion 18�0-1��0. Archaeologica Lundensia 
Investigationes de Antiqvitatibus Urbis Lundae IX. Lund.

Le Goff, Jacques. 200�. The birth of Europe. Malden.
Le Roy Ladurie, Emmanuel. 1��0. Montaillou. En fransk by 12�4-

1324. Stockholm.
Leden, Ido & Barbro Hårding. Manus. Ledgångsreumatism – en 

sjukdom i det medeltida Sverige? Opubl. manuskript.
Ledin, L. A. 1�3�. Ångermanländskt folkliv. Stockholm.
Legnér, Mattias. 2004. Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet 

mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-
talets Sverige. Svenska litteratursällskapet i Finland, nr ���. 
Helsingfors.

Liases, Katarina. 2003. Torkelsbovallen – ett skogsbete från yngre 
järnåldern. Fornvännen ��:��-10�.

Lidén, Anne. 1��4. S. Olofs underliggare. Den ljusa medeltiden. 
Studier tillägnade Aron Andersson:14�-1��. Stockholm.

- 1���. Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och 
attribut. Stockholm.

Lidén, Hans-Emil. 1���. From pagan sanctuary to Christian 
church. The excavation of Mære church in Trøndelag. Norwe-
gian Archaeological Review 2/1���:3-32.

- 1���. Utgravningen i Mære kirke. Hvordan skal funnene tol-
kes? Før og etter Stiklestad 1030. Religionsskifte, kulturforhold, 
politisk makt:��-��. Verdal.

Lidén, Hans-Emil (red.) 1���. Møtet mellom hedendom og kristen-
dom i Norge. Oslo.

Liebgott, Niels-Knud. 1���. Stakhaven. Arkæologiske undersøgelser 
i senmiddelalderens Dragør. Nationalmuseets skrifter, Arkæo-
logisk-historisk række. Bd XIX. København.

- 1���. Dansk middelalder arkœologi. København.
Liedgren, Lars. 1���. Synpunkter på den sedentära bebyggel-

sens etablering i Norrland. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 
14/1���:�3-104.

- 1��2. Hus och gård i Hälsingland. En studie av agrar bebyggelse 
och bebyggelseutveckling i norra Hälsingland Kr. f.-600 e. Kr. 
Studia Archaeologica Universitatis Umensis 2. Umeå.

Liestøl, Aslak. 1���. Runeringen i Forsa. Kva er han, og når vart 
han smidd? Saga och sed.

Lilja, Agneta. 1���. Föreställningen om den ideala uppteckningen. 
En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv – ett 
exempel från Uppsala 1�14-1�45. Skrifter utgivna genom Dia-
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lefnad. Fahlun.
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nesfest till högtidlighållande av 300-årsminnet av Olof Rudbeck  
d.ä:s födelse:�3-��. Uppsala.

Netterlund, Karin. 1��4. Folktro och folksägner. Härnösand.
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Medelpad 1�3�:1��-1�1.
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- 1��4b. Kärvsta i Torsåkers socken – platsen för en med-
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Nilsson, Ann-Christin. 1���. Tomtningar från yngre järnålder ut-
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Umeå universitet. 
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Norberg, Anders, Andreas Tjerneld & Björn Asker (red.) 1��2. Två-
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Nordberg, Albert. 1�2�. En gammal Norrbottensbygd. Anteckningar 
till Luleå sockens historia. Del I-II. Norrbottens läns hembygds-
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Nordberg, Karin. 1���. Trettiotre kilo utopi – Yngve Hugo – by-
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Olaus Magnus. 1��� (1���). Historia om de nordiska folken. Del I-IV. 
Stockholm.

Olausson, Michael. 1���. Kyrklägdan – en tusenårig gårdshistoria. 
Arkeologi i fjäll, skog och bygd. 2. Järnålder-medeltid:11�-134. 
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- (†) 1�1�. Stenåldern i Västmanland, Dalarne och Gästrikland. 
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Olsson, Josef. 1��3. Folkhögskola och tidsströmningar. Härnösands 
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Oscarsson, Björn. 1��2. Medeltida hushållning, en jämförande stu-
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- 1���. Analys av makrofossilt material från Raä 136 Selånger, 
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Paasche, Fredrik. 1�40. Det norske kongedömme. Nordens Frihet 
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Pestell, Tim & Katharina Ulmschneider (red.) 2003. Markets in 
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Turistskrift. Med anledning af H. M:t Konung Oscar II:s och H. 
K. H. Kronprinsen Gustaf Adolfs färd den 31 Juli och 1 Augusti 
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Petersson, Maria. 1��3. Bebyggelseutvecklingen i Västerbottens kust-
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Pettersson, Olof Petter. 1�4�. Sagor från Åsele lappmark. Svenska 
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- 1���. Kristoffer Sjulssons minnen om Vapstenlapparna i början af 
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konflikter. Tvärsektoriella seminariedagar i Sunne 1�-20 oktober 
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Umeå.
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Länsmuseet Västernorrland.

Raneke, Jan. 1��2-1���. Svenska medeltidsvapen I-III. Lund.
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borgar, fästningar, slott, kongshus och kongsgårdar, som fordna 
tider hafwa warit, och än til en tel äro, uti Swea- och Götha ri-
ken…af AmintOR. Stockholm.

Richter, Miroslav. 1��2. Hradištǩo u Davle. Městečko ostrov-
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gods i olika miljöer. META 3/��:2�-34. Medeltidsarkeologisk 
tidskrift.
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rum Lundensis 20. Lund.

Rydström, Gunnar. 200�. ”Styresholmsspelet” – ett skyltfönster 
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Medeltid i centrum!
Hur förändrades samhället i mellersta Norrland under medeltiden i förhållande till den eu-

ropeiska utvecklingen och vad innebar detta för människorna som levde i området? Hur har 

kunskapen och föreställningarna om medeltiden formats och i vilka sammanhang har den 

kommit till? Vilken betydelse har det medeltida kulturarvet tillskrivits i olika sammanhang 

och vilken roll spelar de medeltida kulturmiljöerna för den regionala utvecklingen i dag?

Detta är några av alla de frågor som berörs i denna arkeologiska avhandling om norrländsk 

europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk. Den utgår från undersökningar av ett 

antal kulturmiljöer som fungerade som centralplatser i Ångermanland och Medelpad un-

der medeltiden. Bland dessa platser finns hamnar, kyrkplatser, kungsgårdar och borgar. De 

omfattande undersökningarna har skapat nya förutsättningar för studier av en lång rad 

aspekter av den tidigare dåligt kända medeltiden i Norrland. Boken tar avstamp i ett förhåll-

ningssätt till kulturarvet, arkeologin och den lokala historien som en integrerad och självklar 

del i samhället och dess utveckling.
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